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Sammanfattning 

Apoteken och utvecklingen av apotekssystemen går långt tillbaka i historien och lika 
långt tillbaka går det politiska inflytandet över verksamheten och samhällets behov av 
att kontrollera tillverkning och försäljning av läkemedel. Syftet med denna kontroll har 
varit och är fortfarande att garantera en säker och effektiv läkemedelsförsörjning för 
befolkningen. De stigande kostnaderna inom hälso- och sjukvård samt politikernas 
strävan efter att begränsa den stadiga ökningen av läkemedelskostnader, i kombination 
med en allt äldre befolkning och därtill en ökande läkemedelsanvändning har förändrat 
apoteksverksamheten och farmaceutens roll.  
 
Syftet med detta arbete är att översiktligt beskriva och förklara det tyska 
apotekssystemet. I arbetet beskrivs bland annat hur apoteksverksamheten fungerar och 
vilka krav som ställs på den, vilka personalkategorier det finns, hur expediering av 
läkemedel är reglerad, vilka inköpskanaler som används och hur tillgängligheten är.  
 
Arbetet är en litteraturstudie som har begränsats till verksamheten på 
öppenvårdsapotek. Informationen har hämtats via sökningar på internet med hjälp av 
olika sökmotorer. Information om lagar och regler har sökts via hemsidor för olika 
myndigheter och branschorganisationer.    
 
Det tyska apotekssystemet och apotekares äganderätt till öppenvårdsapotek är djupt 
förankrat i den tyska historien och tills idag utfärdas tillstånd för att driva ett apotek 
endast till en apotekare. Systemet har kritiserats och kritiseras fortfarande från många 
olika håll, men en förändring av lagstiftningen som ger etableringsfrihet är än så länge 
inte i sikte. Apotekssystemet förstärks av att apotekaren har en stark ställning i det 
tyska samhället och apotekarnas branschorganisation ett stort politisk inflytande.  
 
I Tyskland utbildas det idag endast tre olika yrkeskategorier även om många fler 
yrkesgrupper arbetar på tyska apotek. Flertalet av dessa räknas till farmaceutisk 
personal men det är endast apotekaren som har egenansvar. Övriga arbetar antingen 
under uppsikt eller under ansvar av apotekaren. Utbildningsformen räknas som 
föråldrad och starka röster kräver en omstrukturering vilket också skulle kunna vara en 
lösning för det stadigt sjunkande antalet studenter som söker sig till utbildningarna.  
 
Med undantag av vissa naturläkemedel sker all försäljning av receptbelagda och OTC-
läkemedel på apotek. Verksamheten koncentrerar sig till största delen på expediering 
av recept och OTC-läkemedel med tillhörande rådgivning och farmaceutiska tjänster 
som detta kräver. Det expedieras ca 450 miljoner pappersrecept på tyska apotek idag. 
Reglerna för dessa recept är flera; de får inte itereras, de är giltiga endast tre månader 
och de behålls på apoteket efter expediering. Detta kan ses som åtgärder för att minska 
missbruk och förfalskningar eftersom en elektronisk form av recept fortfarande inte har 
införts i Tyskland.  
 
Trots att apotekstalen är sjunkande har Tyskland fler apotek per invånare än t.ex. de 
nordiska länderna och därmed en bra tillgänglighet. Men läkemedelstillgänglighet styrs 
även av andra faktorer. För att erbjuda befolkningen en dygnet runt tillgång till 
läkemedel bedrivs det en jourverksamhet med 24 timmars öppethållande. Dessutom 
gör det relativa stora antalet grossister och flerkanalssystemet i kombination med täta 
leveranser att saknade läkemedel kan skaffas inom några timmar.  
 
Det blir intressant att följa den framtida utvecklingen i Tyskland och se vilka 
förändringar som kommer att genomföras för att säkra branschens lönsamhet.  
 
Nyckelord: apotek, farmaceut, äganderätt, apoteksverksamhet, läkemedel 
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Definitioner och begrepp  

ApBetrO Apothekenbetriebsordnung: Lagen som reglerar detaljerna i driften av 
apotek. 

 
ApoG  Apothekengesetz: Lagen som reglerar principerna för drift av apotek. 
 
AMG  Arzneimittelgesetz: Lagen som reglerar handeln med läkemedel. 
 
EU  Europeiska Unionen 
 
PTA Pharmazeutisch-technischer Assistent: Ett farmaceutiskt yrke i 

Tyskland.  
 
PKA Pharmazeutisch-kaufmännischer Assistent: Ett icke farmaceutiskt yrke 

i Tyskland 
 
GKV Gesetzliche Krankenversicherung: I Tyskland finns det ingen allmän 

försäkringskassa, istället kan var och en välja ett försäkringsbolag som 
står för hälso- och sjukvården. GKV är ett samlingsnamn och en 
sammanfattande organisation för alla försäkringsbolag 

 
AIP  Apotekets inköpspris 
 
AUP  Apotekets utförsäljningspris 
 
ABDA Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände: En samlings- 

organisation för olika apotekarföreningar 
 
LAK Landesapothekerkammer: En branschorganisation som finns i varje 

delstat och där alla yrkesutövande apotekare är medlemar. LAK ingår i 
ABDA och är även en tillsynsmyndighet för apoteken 

 
OTC  Over-the-counter: Icke receptbelagda läkemedel 
 
UN  United Nations: Förenta nationerna 
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1. Introduktion 

Apotek, eller någon form av apoteksverksamhet, finns beskrivet redan på 
tolvhundratalet i Europa och idag finns det förmodligen inget land som inte har någon 
form av apotek och apotekssystem och troligen finns det lika många olika 
apotekssystem som länder i världen (1). Den första kända medicinalförordningen där 
man försökte reglera apoteksverksamheten tillkännagavs av kejsare Friedrich II 1231 i 
dåtidens tysk- romerska rike. Sedan dess har olika kungar, kejsare, stadsråd och på 
senaste tiden politiker försökt lagstifta och reglera apoteksverksamheten (2). 
Samhällets behov av att kontrollera tillverkningen och försäljningen av läkemedel har 
förmodligen funnits så länge det har funnits läkemedel. Syftet med denna kontroll har 
varit och är fortfarande att garantera en säker och effektiv läkemedelsförsörjning. (3, 
4). 
 
I modern tid domineras sättet som politiken påverkar läkemedel och den farmaceutiska 
professionen av tre huvudområden. Det första och viktigaste är den så kallade 
folkhälsopolicyn vars mål är att säkerställa att läkemedel som används av befolkningen 
är säkra, av hög kvalitet och effektiva för sina ändamål (4).  Det andra är hälso- och 
sjukvårdspolicyn som har till uppgift att balansera sjukvårdsbudgeten och kontrollera 
utgifterna för vård och läkemedel (4). Det tredje är den industriella policyn som ska 
främja ett bra förhållande mellan apotek, den farmaceutiska industrin och lagstiftarna, 
allt för befolkningens bästa (4).  
 
Stigande kostnader inom sjukvården och politikernas strävan att sänka dessa är 
orsaken till många av förändringarna inom apotekssystemet de senaste åren. Politikens 
mål är att säkerställa hälsa, välfärd och välbefinnande i samhället till en så låg kostnad 
som möjligt. Denna inställning gör att politiker har två olika synsätt på apotek och 
farmaceuten. Å ena sidan bedöms apotek som ett kommersiellt företag som ska bidra 
till samhällets ekonomiska välbefinnande och farmaceuten som en affärsman som kan 
ersättas av vilken annan företagare som helst. Å andra sidan ses apotek och 
farmaceuter som en bidragande faktor till en god folkhälsa (4).   
 
Alla länder har olika regelverk kring hur läkemedelspolicyn tillämpas och skillnaderna 
hur apoteksverksamheter regleras är stora mellan länderna (3). Även inom de fyra 
nordiska länderna finns olika apotekssystem och förändringarna som gjorts de senaste 
åren skiljer sig åt. Medan Norge och Sverige har valt att i stort sett avreglera hela 
marknaden har Danmark endast gjort små steg mot en friare marknad genom att tillåta 
försäljning av receptfria läkemedel i dagligvaruhandeln. Finland har inte gjort några 
stora förändringar (3, 5) och även i Tyskland har det varit sparsamt med förändringar i 
apotekssystemet. Den senaste större förändringen i Tyskland var t.ex. 2004 då 
internethandel tilläts och det gavs tillstånd till att en apotekare kan äga upp till 4 
apotek (6).  
 
Många förändringar som gjorts inom apotekssystemet är en direkt konsekvens av 
politikernas strävan att sänka kostnaderna inom sjukvården. Ändringar i regelverket 
som avregleringar av apoteksmarknaden, försäljning av läkemedel i dagligvaruhandel 
och internetförsäljning, i kombination med en ökad läkemedelsanvändning och en allt 
äldre befolkning som multimedicineras har även ökat felanvändningen av läkemedel 
som i sin tur leder till ökade kostnader för samhället. I samband med alla förändringar 
har även farmaceutens traditionella roll som läkemedelstillverkare och säljare ändrats 
och farmaceuten har utvecklats till att bli en professionell rådgivare inom hälso- och 
sjukvård. Farmaceutens kompetens kan genom dialog med både kund och sjukvården 
bidra till en bättre, säkrare och mer rationell läkemedelsanvändning vilket i sin tur kan 
ha en gynnsam inverkan på samhällets kostnader för hälso- och sjukvård (4,7). 
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2. Syfte 

Syftet med detta arbete är att översiktligt beskriva och förklara det tyska 
apotekssystemet, hur det har utvecklats och hur det fungerar idag. 

 
I arbetet ingår en beskrivning av den tyska apoteksverksamheten med fokus på de 
legala och professionella kraven som finns. Dessutom belyses det också vilka 
personalkategorier som förekommer samt deras utbildning. Det redogörs även för vilka 
regler för expediering av receptbelagda och receptfria läkemedel det finns, hur priserna 
regleras och vilka inköpskanaler apoteken har. Ytterligare behandlas det hur 
tillgängligheten till läkemedel regleras och vilka tillsynsmyndigheter som finns. 
Eftersom det tyska apotekssystemet har djupa historiska rötter ges även en kort insyn i 
apotekshistorian i Tyskland. 
 
 

3. Metod 

Arbetet är en litteraturstudie och har begränsats till verksamheten på tyska 

öppenvårdsapotek. Även personalens beskrivning inkluderar endast yrken som finns 

inom öppenvårdsapotek i Tyskland. Övriga försäljningsställen av läkemedel som finns i 

Tyskland inkluderas inte i detta arbete.  

 

Introduktionen och diskussionen tar upp jämförelser med andra länder och system och 

sätter resultaten i sitt perspektiv och eftersom förändringar på apoteksmarknaden sker 

kontinuerligt kan materialet som används i arbetet vara av varierande aktualitet.   

 

Litteraturökningar gjordes huvudsakligen under perioden 2016-03-24 till 2016-04-08 

men även under hela skrivprocessen fortsattes det med att söka efter relevant litteratur.  

 

Sökning av vetenskapliga och andra artiklar gjordes med hjälp av sökmotorn, Google, 

Google Scholar och i PubMed. Engelska termer som användes var: pharmaceutical 

policy, community pharmacy services Germany, pharmacy practice Germany, 

pharmaceutical care och pharmacy education. Tyska termer och ord som användes i 

olika kombinationer var: Apotheken Praxis, Apotheken System, Arzneimittelpreise, 

Rezeptvorschriften, Apothekengesetze, pharmazeutische Gesetzeskunde, Grosshandel, 

Fremdbesitz, Mehrbesitz och Apothekenberufe. 

 

Fakta om lagar, författningar, regler och policy som ligger till grund för resultatet 

gjordes på följande berörda myndigheters hemsidor; Bundesministerium für 

Gesundheit, Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz.  Bundesinstitut 

für Arzneimittel und Medizinprodukte, Bundesvereinigung Deutscher Apotheker-

verbände, Landesapothekerkammer och Läkemedelsverket. 

 

För att utesluta missförstånd och feltolkningar, framförallt gällande de tyska 

lagtexterna och prisregleringssystemen, konsulterades en tysk apotekare som ställde 

upp med förklaringar, egna tolkningar och åsikter baserat på erfarenheter inom det 

apotekssystemet.  
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4. Resultat 

4.1. Historik 
 

Den tyska apotekshistorien har rötter som kan följas tillbaka till niohundratalets 
klosterverksamhet där munkarna odlade, samlade och bearbetade örter som sedan 
användes som medicin (2). På den tiden agerade munkarna som en sorts läkare och 
apotekare i en person och hade en viktig funktion i dåtidens sjukvårdsförsörjning, 
framförallt när det gällde den fattiga befolkningen. De första nedskrivna 
bestämmelserna som kan tolkas som en reglering av apoteksverksamheten kom på 
tolvhundratalet, där kejsare Friedrich II 1231 tillkännagav en medicinalförordning som 
förmodligen var den första och äldsta lagstiftningen där ett regelverk för 
apoteksverksamheter i Europa skapades (2). I de tyskspråkiga områdena grundades de 
första apoteken under tolv- och trettonhundratalet och då framförallt i stora 
handelscentra som Basel, Mainz, Köln och Heidelberg (2). Det finns bevis för att en 
apotekare behövde svära en ed inför stadsrådet för att kunna driva ett apotek redan i 
början av trettonhundratalet (8). Med eden förpliktade sig denna apotekare att försörja 
befolkningen i staden med läkemedel på ett vederbörligt sätt. Idag anses det att eden 
var grundstenen för den även idag gällande Apothekenbetriebsordnung (ApBetrO) som 
kräver ett tillstånd för att kunna driva ett apotek i Tyskland (8).  

 
Redan 100 år senare dök den första formen av ett så kallat Apotekartjänstebrev upp 
som var lik den tidigare eden och giltig för ett visst område, men i motsats till eden 
skulle apotekaren för sina tjänster, alltså den fackmässiga försörjningen av 
befolkningen med läkemedel, få en ersättning. Denna ersättning, som oftast erlades av 
staden, kunde vara i form av pengar men oftast var det en befrielse från skatter eller 
andra plikter.  Ifrån eden och apotekartjänstebrevet växte under de följande 
århundraden och långt in på nittonhundratalet giltiga apoteksprivilegier fram.  
Apoteksprivilegiet gav den enskilda apotekaren ensamrätt att bedriva ett apotek i ett 
visst område. Privilegiet kunde antigen gå i arv eller säljas om inget annat var bestämt 
(8).  

 
Den 27 september 1725 tillkännagav den Preussiska kungen Friedrich Wilhelm I en 
medicinal-edikt i vilket det för första gången nämndes att utbildningen av apotekare 
skulle regleras och betraktades som en vetenskaplig utbildning (9). Medan apotekare i 
städerna fick en veteskaplig utbildning var utbildningen på landet fortfarande en 
lärlingsutbildning på betydlig lägre nivå. Först 1808 i Bayern och 1854 in Preussen 
infördes det ett obligatoriskt universitetsstudium för alla apotekare men även för 
apoteksassistenter skapades det privata institutioner där studenterna fick en delvis 
vetenskaplig teoretisk och praktisk utbildning (9).  

 
Medan man i Västtyskland, efter krigets slut 1945, fortsatte med det privata 
apotekssystemet, blev nästan alla apotek i Östtyskland förstatligade (9). På grund av 
den dåliga statliga ekonomin i Östtyskland öppnades det istället så kallade filialapotek 
och läkemedelutlämningsställen som var anslutna till ett apotek, men där kraven på 
utrymme, utrustning och personalkompetens var betydligt lägre än på de ”riktiga” 
apoteken. På det sättet skapades första och andra klassens apotek där 
stadsbefolkningen hade tillgång till ”riktiga” apotek med kompetent och utbildad 
personal medan landsortsbefolkningen fick sin medicin på utlämningsställen betjänade 
av så kallade apoteksassistenter (9).   
 
1958 bestämde den tyska författningsdomstolen i Karlsruhe att det tyska 
apoteksprivilegiet hade en rent historiskt förankring och bröt mot den gällande tyska 
författningen (8). Två år senare ändrades den tyska apotekslagstiftingen och för första 
gången sedan flera hundra år fanns det en etableringsfrihet för apotek i Tyskland (8). 
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Nästa stora förändring för apoteksverksamheten i Tyskland kom 2004, där en ny 
lagstiftning tillät att en apotekare kunde äga fler än ett apotek och att internethandel av 
receptfria och receptbelagda läkemedel tilläts (6).   

4.2. Tillstånd för apoteksverksamhet 
 
Då apotek i Tyskland enligt Apothekengesetz (ApoG) är skyldiga att garantera en 
regelrätt försörjning av befolkningen med läkemedel, behövs det tillstånd för att driva 
ett apotek. Tillståndet utfärdas av den behöriga myndigheten i det förvaltningsområde 
där apoteket ska öppnas eller övertagas. Detta tillstånd gäller för ett huvudapotek och 
upp till tre filialapotek i samma område och utfärdas endast till den apotekare som har 
ansökt om tillståndet. Förutsättningar som måste uppfyllas för att få tillståndet är 
följande (10):  

 
Vederbörande ska: 

 vara tysk medborgare, EU medborgare eller en stadslös utländsk medborgare. 

 ha rättshandlingsförmåga 

 ha den tyska legitimationen som apotekare 

 vara tillförlitlig att driva en apoteksverksamhet, inte tidigare vara straffad eller 
drogberoende 

 försäkra att denne inte är delägare av ett annat apotek utan att uppfylla de 
nödvändiga förutsättningarna, inte ha arenderat ut ett annat apotek, inte ha 
förbundit sig att gynna försäljningen av läkemedel från vissa tillverkare eller 
handlare.  

 ha bevis för att lokaler för verksamheten finns 

 ha en fysisk och mental hälsa som inte hindrar denne att korrekt driva ett 
apotek 

 ha ett intyg om denne har ett eller flera apotek i ett annat EU-land. 
 
Undantagen från dessa regler är apotekare som har genomfört sin utbildning i ett annat 
EU-land. Dessa får bara ansöka om tillstånd för apotek som redan har varit i drift i 
minst tre år.  Apotekare som inte har jobbat inom apoteksfarmaci de senaste två åren 
måste jobba under åtminstone ett halvt år på ett apotek i Tyskland eller ett annat EU-
land innan ansökning om tillstånd kan göras (10). 

 
Vill en apotekare söka tillstånd för mer än ett apotek, så gäller de ovan nämnda 
punkterna även för alla filialapotek. Dessa får endast befinna sig i samma område som 
det så kallade huvudapoteket. Ägaren är skyldig att driva ett av apoteken 
(huvudapoteket) själv och för varje filialapotek måste det finnas en anställd 
apotekschef som driver apoteket efter de reglar som lagen föreskriver (10). Att företag 
eller andra personer än apotekare äger ett apotek är enligt den tyska lagen inte möjligt 
(11). 

 
Tillståndet att driva ett apotek upphör eller blir indraget när tillståndsägaren: 

 har dött 

 har avsagt sig sitt ägande 

 har fått sin legitimation som apotekare upphävt 
eller om:  

 inget apotek har öppnats inom ett år efter att tillståndet har beviljats 

 det i efterhand upptäckts att inte alla förutsättningar för tillståndet har uppfyllts 

 det i efterhand har träffats överenskommelse som bryter mot ovan nämnda 
punkter (10) 

 
Apotekschefen på ett apotek är antingen innehavaren av tillståndet eller arrendator om 
apoteket är arrenderat. På ett filialapotek är det den anställda apotekaren som är 
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apotekschef. Apotekschefen är bunden att leda apoteket och måste fysiskt vara där och 
är den som ansvarar för att gällande lagar och förordningar för apoteksdriften följs 
(12). 

4.3. Apotekspersonalens ansvar, kompetens och utbildning   
 
Enligt § 3 i den tyska ApBetrO får personalen på ett apotek endast utföra uppgifter som 
motsvarar deras utbildning och kunskap och för att säkerställa kvalité av detta arbete är 
apotekschefen ansvarig för en kontinuerlig kompetensutveckling av både sig själv och 
personalen.  Personalstyrkan, farmförallt den farmaceutiska personalen, ska vara så 
pass stor så att apoteket kan drivas på ett säkert och korrekt sätt (12).    

 
I den tyska lagstiftingen delas apotekspersonal upp i två kategorier, den farmaceutiska 
personalen och den icke farmaceutiska eller hjälppersonalen (se tabell 1). Den 
farmaceutiska personalen får utföra uppgifter som definieras enligt följande: 

 

 utveckling, tillverkning, kontroll och expediering av läkemedel 

 information och rådgivning om läkemedel 

 observation, insamling och analys av läkemedelsrisker och användningsfel 

 analys av en patients kompletta läkemedelsanvändning för att säkerställa en 
optimal behandling 

 
De farmaceutiska uppgifterna kan utföras under eget ansvar, under ansvar av en 
apotekare eller under uppsikt av en apotekare. Den icke farmaceutiska personalen kan 
endast stödja den farmaceutiska personalen under utförandet av de farmaceutiska 
uppgifterna (12).  
 
Tabell 1: Översikt av olika apoteksyrke i Tyskland 

 

Yrke 
Farmaceutisk 
personal 

Icke 
farmaceutisk 
personal 

Ansvar 

 
Apotekare 

Apotekarpraktikant 

Farmaciingenjör  

Apoteksassistent 

PTA* 

PTA-praktikant 

Farmaciassistent 

PKA** 

Apotekstekniker 

Apoteksbiträde 
 

 
x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

 
 

 

 

 

 

 

 

x 

x 

x 

 
egenansvar 

under uppsikt  

under ansvar 

under ansvar 

under uppsikt 

under uppsikt 

under uppsikt 

hjälppersonal 

hjälppersonal 

hjälppersonal 

 
*Pharmazeutisch-technischer Assistent 
**Pharmazeutisch-kaufmännischer Assistent 

 
Apotekare: Utbildningen till apotekare är ett fyraårigt universitetsprogram med 
påföljande 12 månaders praktik och kan delas upp i tre avsnitt där varje avsnitt avslutas 
med en examination. Apotekarens utbildning domineras av kurser inom kemi och de 
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tillhörande laborationer som sträcker sig över de första sex terminerna (13). Först 
under det sista året tas det upp ämnen som fysiologi, biologi, galenik och farmakologi. 
Efter att studenten har blivit godkända på alla tre examinationer kan de ansöka om 
legitimation som apotekare (14).  

 
Pharmazeutisch-technischer Assistent (PTA): PTA-utbildningen är ett tvåårigt program 
på en yrkeshögskola som avslutas med sex månaders praktik på ett apotek. 
Utbildningen är huvudsakligen teoretisk och behandlar bland annat ämnen som kemi, 
galenik, botanik och farmakologi. Dessutom finns det praktiska inlägg under 
utbildningen. Efter fullgörande av både den teoretiska och den praktiska delen 
examineras studenten och endast efter godkänt resultat kan en ansökan om 
legitimation som PTA göras (14).   

 
Pharmazeutisch-kaufmännischer Assistent (PKA): Utbildningen till PKA är en treårig 
lärlingsutbildning där studenten är anställd på ett apotek och erhåller framförallt en 
praktisk utbildning. Parallellt med det praktiska arbetet på apoteket får studenten en 
teoretisk utbildning på en yrkesskola ett par gånger i veckan. Även denna utbildning 
avslutas med en examen. Eftersom PKAs vanliga uppgifter är administrativa som varu- 
och lagerhantering får rådgivning till kunder endast göras för övriga apoteksvaror som 
inte är läkemedel och således behöver PKA ingen legitimation (14).  
 
Farmaciingenjör, Apoteksassistent, farmaciassistent och apoteksbiträde: Dessa yrken 
tillhör utbildningssystemet i det forna Östtyskland och efter återföreningen 1990 har 
alla utbildningar lagts ner. 

 
Apotekstekniker: Utbildningen till apotekstekniker var en tvåårig lärlingsutbildning 
som 1993 ändrades till den idag existerande 3 åriga utbildningen och i samband med 
förändringen ändrades yrkesbeteckningen till PKA (14, 15).    

4.4. Expediering av läkemedel 
 
Läkemedel enligt den tyska Arzneimittelgesetz (AMG) definieras som substanser eller 
beredningar av substanser som används i eller på människan eller djur för att bota, 
lindra eller förhindra sjukdomar. Vid expediering av läkemedel ska kunden alltid 
informeras om korrekt användning. Dessa läkemedel delas upp i tre olika kategorier:  

 

 Receptbelagda läkemedel som endast får expedieras på ett apotek och mot ett 
recept som är utfärdat av en läkare, tandläkare eller veterinär. 

 Icke receptbelagda läkemedel som endast får säljas på apotek. Dessa får inte 
vara exponerade på så sätt att kunden har möjlighet till självbetjäning. 

 Icke receptbelagda läkemedel som kan säljas i fackvaruhandel, t.ex. 
hälsokostaffärer. Dessa läkemedel är till största del naturläkemedel av olika 
beredningar, desinficerande medel för hud och mun och med vissa undantag 
vitaminer.  

 
Ett recept som lämnas in på ett apotek ska innehålla alla nödvändiga uppgifter om 
läkemedlet som ska expedieras, uppgifter som namn och födelsedatum av personen 
som ska ha läkemedlet och namn, yrkesbeteckning, adress samt datum och underskrift 
av den förskrivande läkaren (Bild 1). Uppgifter om dosering måste endast anges när 
läkemedlet ska tillverkas på apoteket. Det får förskrivas tre läkemedel på ett recept där 
namn, styrka, beredningsform och storlek ska anges (15).   
  
Ett recept är giltigt i 3 månader, dock måste patienten hämta ut läkemedlet inom fyra 
veckor efter utförandet för att personens försäkringsbolag ska betala kostnaden. 
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Hämtar patienten inte läkemedlet inom denna tid får denne själv stå för hela kostnaden 
(15). 

 
Det expedierade pappersreceptet behålls av apoteket och används som underlag för 
avräkning mot patientens försäkringsbolag, således får ett recept i Tyskland inte 
itereras (15).  
 
 

 
 

Bild 1: Receptblankett i Tyskland (Gundermann Apotheke, München) 
 
 
Särskilda läkemedel definieras i den tyska lagen som läkemedel som har en stark 
effektivitet och/eller en beroendeframkallande effekt. Dessa läkemedel delas upp i tre 
kategorier och är definierade i bilagor till den lag som reglerar särskilda läkemedel (15).  

 
I bilaga I finns alla substanser och deras beredningar som är illegala och klassade som 
droger som t.ex. heroin och LSD. I bilaga II listas de råvaror upp som kan användas till 
tillverkningen av särskilda läkemedel men inte får expedieras i denna form och i bilaga 
III listas de substanser som får användas, men endast i beredningar, som särskilda 
läkemedel. I bilagan listas även substanser som i beredningar upp till en viss styrka inte 
räknas som särskilda läkemedel men som är receptbelagda (15). 

 
Särskilda recept i Tyskland består av tre delar där del 1 förvaras i tre år på apoteket. Del 
2 lämnas efter expediering till patientens försäkringsbolag för avräkning och del 3 
förvaras hos den förskrivande läkaren. Ett särskilt recept är giltigt i 7 dagar efter 
utställandet och får inte itereras. Receptet ska innehålla alla nödvändiga uppgifter om 
läkemedlet, patienten och förskrivande läkare, precis som för ett vanligt recept men det 
får inte utföras i handskrift (Bild 2) (15). 
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Bild 2: Receptblankett för särskilda läkemedel i Tyskland (Gundermann Apotheke, 
München) 
 
 
Elektroniska recept finns för närvarande inte i Tyskland. Efter en testperiod som 
gjordes mellan 2007 och 2009 har projektet lagts ner och inte återupptagits (16).  

4.5. Prisregleringar och egenavgifter 
 
De senaste åren har allt högre kostnader inom hälso- och sjukvården, även i Tyskland, 
lett till en rad åtgärder från lagstiftarna för att begränsa kostnadsökningen för 
läkemedel. Redan 1989 bestämde den tyska regeringen att Gesetzliche Kranken 
Versicherung (GKV) kunde sätta ett tak för hur mycket av läkemedelskostnaderna de 
skulle betala. Den så kallade förordningen om fastpriser för läkemedel fungerar på det 
sättet att läkemedel delas in i olika grupper, antingen med samma substans eller 
liknande substans och samma terapeutiska effekt eller olika substanser med samma 
terapeutiska effekt, där ett maxpris sedan sätts som försäkringsbolagen betalar. Om en 
läkare förskriver ett läkemedel som överstiger det taket måste patienten själv betala 
differensen (17). Nya läkemedel som fortfarande har patent är undantagna från 
regleringen, dock måste tillverkaren betala 7 % av försäljningspriset till GKV (18).  

 
GKV har även möjlighet att direkt förhandla med läkemedelstillverkarna om rabatter 
på deras produkter. Som ersättning expedieras deras produkter föredragsvis på 
apoteket (18). 

 
Det slutgiltiga priset som försäkringsbolagen betalar är inklusive påslagen från 
läkemedelsgrossister och apoteket samt moms minus patientens egenavgift och 
beräknas på följande sätt (18): 

  
 

 läkemedelsgrossistens påslag är:  
Tillverkarens pris + 3,15 % dock inte mer än 37,80 Euro + 0,70 Euro = AIP 
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De 0.70 Euro är en ersättning för lagerhållning och levarans till apoteken (se 
nedan kapitel 4.6.). 
 

 Apotekets påslag är:  
AIP + 3% + 8,35 Euro + 0,16 Euro + moms = AUP 
De 8,35 Euro är en ersättning för information och rådgivning på apoteket och 
de 0,16 Euro är en ersättning för jour (se nedan kapitel 4.7.).  
Momsen är för närvarande 19 %. 

 

 Patientens egenavgift är:  
10 % av AUP dock högst 10 Euro och minst 5 Euro. Är läkemedlet billigare än 5 
Euro betalar patienten läkemedlets pris. Undantagen av patientavgiften är barn 
under 18 år.  

 
För icke receptbelagda läkemedel finns det inga prissättningsregler och varje apotek 
kan bestämma pris själv, dock finns det rekommenderade AUP för dessa läkemedel 
(18).  

4.6. Apotekets inköpskanaler 
 
I Tyskland finns det för närvarande 12 olika läkemedelsgrossister med över 100 filialer 
fördelat över hela Tyskland. Ungefär hälften av dem är stora företag med upp till 25 
filialer och andra är mindre företag med få eller inga filialer alls som bara finns på 
enskilda orter (19).  

 
Dessa grossister leverarar läkemedel och andra apoteksvaror till ca 20 400 olika apotek 
i hela landet och försörjer dessa med över 100 000 olika läkemedel och 30 000 olika 
övriga varor. Den stora andelen och jämna fördelningen av grossisternas filialer gör det 
möjligt att leveranser till varje apotek sker minst tre gånger dagligen (19).  
 
Tyskland har ett så kallat flerkanalssystem där läkemedel distribueras från tillverkaren 
till flera olika grossister (20). Systemet är förankrat i den tyska AMG där varje 
läkemedelsdistributör är ålagt att ha ett tillverkarneutralt varulager som är så stort att 
det kan garantera en adekvat läkemedelsförsörjning till befolkningen.  Apoteken har 
således möjligheten att köpa ett och samma läkemedel från olika grossister beroende 
på tillgänglighet hos grossisten och när nästa leverans till apoteket är möjlig (19). 
Dessutom har ett tyskt apotek minst två läkemedelsgrossister som leverantörer 
beroende på apotekets storlek och läge (21). 

 
De tyska apoteken har även möjligheten att beställa varor direkt från tillverkarna. Detta 
utnyttjas framförallt vid beställning av varor som är dyra och expedieras ofta eller i 
stora volymer (22). 

4.7. Tillgänglighet 
 

I slutet på 2014 fanns det i Tyskland 20 441 öppenvårdsapotek, varav 4 172 var 
filialapotek. Det ger i genomsnitt 25 apotek på 100 000 invånare vilket ligger under 
genomsnittet för Europa som ligger på 31 apotek per 100 000 invånare. Utvecklingen 
på den tyska marknaden är sen flera år tillbaka negativ och bara mellan 2010 och 2014 
har ca 1000 apotek stängt (23). Orsaker för de stadigt sjunkande talen är framförallt de 
mångtaliga reformer inom hälso- och sjukvård som genomförts de senaste åren, men 
också en allt intensivare konkurrens mellan apoteken och bristen på farmaceutisk 
personal, framförallt på apotekare som tar över efter äldre kollegor (24).  

 



10 
 

För att ytterligare säkerställa en bra läkemedelsförsörjning av befolkningen är det i 
Tyskland lagstiftat att apoteken ska ha ett kontinuerligt jourhavande (12). I praktiken 
innebär detta att det alltid finns ett apotek i ett visst område som har öppet 24 timmar 
om dygnet. Schemat för öppethållandet bestäms av den behöriga myndigheten i 
förvaltningsområdet i sammarbete med de i området berörda apoteken (25). För att 
tydliggöra vilket apotek som är jourhavande måste det på utsidan av varje apotek 
finnas en skylt med information om namn och adress till det apotek i området som är 
jourhavande (12).  

4.8. Kvalitetssäkring och tillsyn 
 
På ett tyskt apotek är det apotekschefens skyldighet att upprätthålla ett 
kvalitetssäkringssystem som beskriver och dokumenterar verksamhetens arbetsrutiner. 
Framförallt ska systemet säkerställa att läkemedel tillverkas, kontrolleras och förvaras 
enligt reglerna och där förväxlingsrisker av olika slag minimeras. Genom dessa rutiner 
ska det även säkerställas att varje kund får en adekvat rådgivning. I kvalitetsarbetet 
ingår också regelbundna självinspektioner där avvikelse från rutinerna dokumenteras 
och åtgärdas (12).  

 
För att underlätta apotekarens kvalitetsarbete erbjuder Bundesvereinigung Deutscher 
Apothekerverbände (ABDA) en rad olika hjälpmedel. Dessa hjälpmedel är bland annat 
manualer, vilka kan användas som hjälp till formulering av kvalitetsrutiner, hjälp vid 
egeninspektion och fortlöpande utbildningar i kvalitetssäkring. I grunden är det upp till 
varje apotekschef att själv bestämma om denne vill utnyttja ABDAs stödfunktioner eller 
inte, men både ABDA och lagstiftningen rekommenderar att apotekarna ska använda 
sig av den erbjudna hjälpen (26). 

 
De externa inspektionerna görs av den ansvariga myndigheten i förvaltningsområdet, 
ofta i samarbete med Landesapothekerkammer (LAK). I dessa inspektioner ingår det 
även besök av en tillförordnad person på apoteken som i regel anmäler besöket. 
Inspektionerna ska göras med regelbundna intervall, dock kan intervallen varierar 
beroende på förvaltningsområdet rutiner (27). 

4.9. Verksamhet på apotek 
 

Verksamheten på ett tyskt apotek koncentrerar sig huvudsakligen på expediering av 
receptbelagda läkemedel och OTC-läkemedel, endast 5 % av försäljningen utgör 
handelsvaror och andra hjälpmedel. Fokus i arbetet läggs på den farmaceutiska 
omsorgen med rådgivning och information samtidigt som personalen strävar efter att 
bygga upp en bra och förtroendeingivande relation till sina kunder.  1993 presenterade 
ABDA ett koncept för farmaceutisk omsorg och på vilket sätt det kan implementeras på 
tyska öppenvårdsapotek. Konceptet var startpunkten för en omorganisation där 
apoteken förvandlades från ett ställe där medicin expedieras till en serviceinriktad 
verksamhet. Kunden får en professionell rådgivning angående sina mediciners effekt, 
dosering, biverkningar och interaktioner men även information om en hälsosam livsstil 
och hur man kan förebygga ohälsa (28).  

 
Konceptet med farmaceutisk omsorg inom den tyska apoteksverksamheten utvecklades 
under åren, men genombrottet kom 2003 där ABDA tecknade ett kontrakt med ett av 
de största försäkringsbolagen. Det så kallade ”family pharmacy contract” innebär att 
apoteken för första gången får betalt för sina rådgivningstjänster (29). Projektet går ut 
på att apoteken sammanställer en sorts journal där kundens samtliga mediciner, 
receptbelagda och receptfri, noteras men där också vikt, blodtryck, blodsocker, 
allergier, levnadsvanor med mera registreras. Därefter görs det regelbundna kontroller 
där listan/journalen aktualiseras och där det vid behov ges en målinriktad rådgivning 
(30).    
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Apoteken i Tyskland är en uppskattad informationskälla för många kunder och 
farmaceuten en tillförlitlig person. Kunderna är i kontakt med sitt apotek när de är 
friska och oftast långt innan de går till sin läkare om en sjukdom misstänks. 
Farmaceuten är lätt tillgänglig i motsats till en läkare där man först behöver avtala en 
tid och sedan vänta, kanske upp till flera veckor, för att få träffa denne. Mycket 
information om olika sjukdomar, både som kan behandlas i egenvården och andra, 
hämtas i första hand på apoteken men även information om reseapotek, vaccination, 
livsstil och förebyggande åtgärder införskaffas ofta hos farmaceuten. (31). 
 
 

5. Diskussion 

Detta arbete är en litteraturstudie som studerat regelverk och förutsättningar för 
verksamhet på öppenvårdsapotek i Tyskland. Det har dessutom analyserats vari 
verksamhetens fokus ligger, vilken roll och ansvar farmaceuten har, hur 
tillgängligheten optimeras och hur kvalitetsregler tillämpas. Arbetet kom fram till att 
det finns för- och nackdelar med olika apotekssystem och att det finns många faktorer 
som avgör vilket av systemen politikerna väljer att tillämpa.  

5.1. Metoddiskussion 
 
Studien är uppbyggd på en sammanställning av primärdata i form av lagtexter och 
sekundärdata i form av studier, tidskriftsartiklar och andra källor. Sekundärdata kan 
leda till ofullständig eller inaktuell information eftersom det insamlade materialet 
skiljer sig åt tids- och åldersmässigt (32).  
 
En insamling av primärdata i form av intervjuer hade varit ett alternativ och planerades 
preliminärt. Sju olika apotek i den tyska orten Flensburg (då det ligger geografiskt bra 
till för att genomföra intervjuer på plats) kontaktades med förfrågan om en intervju. 
Sex av de tillfrågade apoteken har inte svarat och en svarade att de inte ville ställa upp 
på en intervju. Det väntades ca en vecka på svaren från Tyskland, därefter 
konstaterades det att tiden inte räckte till för att skicka ut nya förfrågningar och invänta 
nya svar. En intervju hade levererat mer data samt en djupare förståelse för hur 
systemet tillämpas och fungerar. För att ändå väga in den aspekten har författarens 
tidigare arbetserfarenhet från tyska och svenska apotek och den konsulterade 
apotekarens förklaringar och åsikter eliminerat många frågetecken vilket bidragit till de 
tolkningar och slutsatser som gjorts i arbetet. 
 
Arbetet kunde också ha gjorts mer som ett direkt jämförande mellan Tyskland och 
Sverige men det bedömdes som mer intressant att utnyttja den tid som fanns med att 
gå djupare i den tyska regleringen och jämföra med andra system i diskussionen. 
 
Apoteksverksamheten är en sektor i konstant rörelse som alltid varit starkt påverkad av 
olika yttre faktorer. Politiker, myndigheter, apoteksägare, kunder men också kulturella, 
politiska och sociala förändringar i ett land påverkar utvecklingen inom apotekspolicyn. 
Det är viktigt att vara öppen i sin frågeställning och sitt fokus och det är betydelsefullt 
att ha ett så brett underlag av information som möjligt när det gäller studier angående 
policyfrågor. Varje intressents infallsvinket och intressen måste beaktas och kritiskt 
analyseras för att studien inte ska koncentrera sig på en eller två intressentens 
synvinkel vilket kan leda till feltolkningar (33). I denna studie inkluderades de 
områden inom apotekssystemet där det finns ett bra och brett underlag i litteraturen, 
vilket ger undersökningen en viss validitet för att det viktigaste inom den tyska 
apoteksverksamheten borde ha fångats upp. Nackdelen med metoden är dock att 
område som är så djupt förankrade i systemet att de ses som självklara och därför inte 
nämns eller diskuteras i litteraturen kan ha förbisetts.  
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5.2. Resultatdiskussion  

5.2.1. Historik 
 
I många historieböcker beskrivs starten på den tyska apotekshistorien med införandet 
av medicinalförordningen genom Friedrich II som var kejsare över det tysk-romerska-
riket vilket sträckte sig över stora delar av Europa. Medicinalförordningen gällde från 
början endast för Sicilien och det dröjde ytterligare ett par hundra år tills det fanns en 
reglering av apotekssystemet i de tyskspråkiga områdena (2). Det är svårt att beskriva 
en enhetlig tysk apotekshistoria eftersom Tyskland som en stat inte grundades förrän i 
mitten av artonhundratalet. Innan dess fanns det ett antal kejsar-, kunga- och 
hertigriken och ingen enhetlig reglering av apotekssystemet utan det var mest de stora 
städerna och deras stadsherrar som var bestämmande. I vissa städer var det apotekaren 
som ägde apoteket i andra var det staden som ägde apoteket och apotekaren var 
arrendator. I vissa delar var det landsherren som var ägaren och apotekaren 
arrendator, men alla de olika regleringarna hade en sak gemensamt; den som ägde eller 
arrenderade apoteket var alltid en apotekare (8). Apoteken idag är uteslutande 
privatägda och traditionen att en apotekare ska äga och driva ett apotek är fortfarande 
lagstadgad i Tyskland.  

5.2.2. Ägandeform 
 
Den rigida regleringen av apoteksägandet i Tyskland är djupt förankrat i den tyska 
apotekshistorian och försvaras av förespråkare med argumenten; att endast en 
apotekare genom sin yrkeskodex och sin äganderätt kan uppfylla de krav på adekvat 
läkemedelsförsörjning av befolkningen som lagen kräver, att apotekaren är oberoende 
av läkemedelsföretag, grossister eller andra intressenter och därmed förhindrar att 
ekonomiska intressen går före samhällsansvaret. Samt att det fruktas att stora 
apotekskedjor skulle stänga mindre lönsamma apotek, framförallt i de lantliga 
områdena och därmed försämra tillgängligheten (34). 
 
Kritikerna av systemet är dock många, framförallt läkemedelsgrossister och stora 
apotekskedjor från andra EU-länder som gärna vill etablera sig på den tyska 
marknaden. Några av intressenterna kände sig nära målet när myndigheten i 
förvaltningsområdet Saarbrücken 2006 gav det nederländska företaget DocMorris 
tillstånd att öppna ett apotek. Myndigheten försvarade sitt beslut med att det i den 
tyska lagen förankrade inskränkningen av apoteksägandet stred mot 
etableringsfriheten enligt Artikel 43 EG (11). Tillståndet överklagades till 
förvaltningsdomstolen i Saarland som i sin tur överlämnade ärendet till EU-domstolen. 
Till stor förvåning för många spekulanter dömde EU-domstolen för det tyska systemet 
med motivet att den europeiska gemenskapsrätten inte inskränker medlemstaternas 
rätt att själv utforma sina system för social trygghet, vilket innefattar apotek (11).  
 
I en studie från 2008 undersöktes den avreglerade apoteksmarknaden i Storbritannien 
och Norge (35).  Varken i Storbritannien eller i Norge kunde det påvisas att 
läkemedelssäkerheten eller rådgivningskvaliteten försämrades. I allmänhet var 
kunderna mycket nöjda med servicen på apoteken och det kunde inte heller bevisas att 
apotekstätheten var sämre än i Tyskland. I Norge har antalet apotek ökat sedan 
avregleringen 2001, dessutom har de stora kedjorna fått en bättre förhandlingsposition 
gentemot tillverkarna och lägre priser har bidragit till samhällsekonomiska fördelar 
(35).   
 
En liknande utveckling har även skett i Sverige. Sedan apoteksmarknaden avreglerades 
2009 har antal apotek ökat med 46 %, mätt till slutet av 2015. Apoteksmarknaden 
domineras av stora kedjor som ägs av olika vinstdrivande företag (36). Den stora 
konkurrensen och avsaknad av farmaceutisk kompetens inom ledningen, kan ha lett till 
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vad förespråkarna för det tyska ägandesystemet har påpekat; att det ekonomiska 
intresset går före de samhällsekonomiska och det samhällsansvar som ligger på ett 
apotek. Exemplet för det är en intern tävling som en svensk apotekskedja utlyste 2015, 
där det apotek som sålde flest receptbelagda läkemedel, utöver de som kunden tänkte 
hämta ut, skulle få en belöning. Med den sortens tävlingar riskeras det att onödiga 
läkemedelsuttag görs som kan leda till felanvändning och dessutom belastar samhället 
med onödiga kostnader (37). Bortsett från det kan farmaceutens trovärdighet sättas på 
spel.   
 
Alla former av apoteksägande har sina för- och nackdelar och det finns många faktorer 
som avgör vilket av systemen politikerna i ett land väljer att tillämpa. I Tyskland har 
förändringar inom apotekssystemet varit sällsynta genom åren. Inte ens efter 
återföreningen med Östtyskland har det gjorts en utvärdering av de två systemen, 
istället har det västtyska utan förändringar implementerats, apoteken i öst blev sålda 
och utbildningar upphävda.  En möjlig förklaring kan vara ett starkt inflytande av 
apotekarföreningar ABDA där alla yrkesutövande apotekare måste vara medlemmar. 
ABDA är den organisationen som samordnar apotekarnas intresse, står för ut- och 
fortbildning av apotekspersonal, ansvarar för kvalitetssäkring på apoteken och agerar 
som tillsynsmyndighet. En ändring av äganderätten i Tyskland skulle kunna innebära 
att ABDA lägger dessa uppgifter på de enskilda delstaternas myndigheter vilket i sin tur 
skulle innebära stora kostnader och kanske andra nackdelar för dessa. Med tanke på 
detta är en omstrukturering av äganderätten troligtvis inte aktuellt de närmaste åren.  

5.2.3. Apotekspersonalens utbildning 
 
Den internationella bilden av farmaceutens uppgifter i dagens apotek är att främja och 
stödja en säker, effektiv och rationell användning av läkemedel. Rollen har förändrats 
de senaste åren och farmaceutens fokus har flyttats från produkten till kunden och dess 
farmaceutiska behov, inklusive rådgivning. Utvecklingen av den kliniska rollen har gått 
i rasande fart och farmaceutens expertis är inte bara uppskattat av apotekens kunder 
utan även av läkarna och annan sjukvårdspersonal. Dessa rollförändringar kräver också 
en anpassning av farmaceuternas utbildning för att säkerställa att de bidrar på bästa 
möjliga sätt till en bra läkemedelsanvändning (38). 
 
Farmaceututbildningen i Tyskland har i princip inte genomgått några stora 
förändringar sedan slutet av 60-talet. En anledning till det kan vara att utbildningen 
styrs av federala regler där en förändring i kursplanen kräver ett medgivande av alla 
delstater (38). Trots det har det 2001 införts klinisk farmaci och farmakoterapi i 
kursplanen och studenterna uppmuntrades att utveckla förmågan till ett kritiskt 
tänkande och problemlösning inom klinisk farmaci (28, 38), men kritikerna av 
systemet anser fortfarande att utbildningen är föråldrad och inte anpassad till 
apotekarens aktuella arbetsuppgifter (13). Utbildningen präglas av ämnen inom kemi 
med tillhörande laborationer som sträcker sig över de första sex (av sammanlagt åtta) 
terminerna. Studenterna tillbringar en stor del av utbildningen med syntes och analys 
av läkemedelsubstanser för att efter avklarad examen ändå behöva genomföra 
fortbildningar som förbereder dem för det dagliga arbetet på apoteket (13).  
 
En studie från 2013 undersökte hur många timmar det lades på olika ämnen inom 
farmaceututbildningen i olika EU-länder och jämförde den med en liknande studie som 
gjordes 1994 (39). I studien granskades det också huruvida utbildningar har anpassat 
sig till de pågående förändringarna av farmaceutens roll (39). Resultatet var att i de 
flesta EU-länder har sedan 1994 skett en förändring från en dominans av kurser inom 
kemi till att medicinska kurser blivit de mest framträdande, med tre länder som 
undantag; Danmark, Österrike och Tyskland. I dessa länder upptar de kemiinriktade 
kurserna fortfarande majoriteten av antal timmar i utbildningen (39).  
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Liknande kritik får även den tyska PTA-utbildningen som, likt utbildningen till 
apotekare, domineras av kemiinriktade ämnen och laborationer vilka sträcker sig över 
hela utbildningen (14). Framförallt apoteksägarna vill att utbildningen anpassas bättre 
till arbetet på apoteket och dessutom önskar de en förlängning av PTA-utbildningen 
från två och ett halvt till tre år. Med dessa förändringar finns det också en förhoppning 
om att fler ungdomar söker sig till utbildningen som har haft ett stadig minskad antal 
sökande under de senaste åren (40). Även antal PKA-elever har minskat de senaste 
åren, fast de sjunkande talen tillskrivs mer den tilltagande automatiseringen av varu- 
och lagerhantering och apotekarägarens brist på intresse att utbilda lärlingar, snarare 
än ett generellt ointresse i själva utbildningen (23).  
 
Personalen på tyska apotek har många olika utbildningar men sen 1990 utbildas det 
endast tre apoteksyrken; apotekare, PTA och PKA (Tabell 1). De andra i resultatet 
nämnda yrkeskategorierna är nästan uteslutande yrken från gamla Östtyskland där 
farmaciingenjören och apoteksassistent är den enda som har mer ansvar och en 
begränsad rätt att företräda apotekaren (14). PTA som, enligt dagens utbildningssystem 
och utöver apotekaren, räknas till farmaceutisk personal och behöver en legitimation 
har trots det inget eget ansvar och står under uppsikt av apotekaren vilket i praktiken 
betyder att det alltid måste finnas en apotekare på apoteket. Med tanke på det stadigt 
sjunkande antal sökande till PTA-utbildningen och de redan pågående idéerna att 
ändra på utbildningen, skulle en omstrukturering till en treårig universitetsutbildning 
på ”bachelor”-nivå, som redan finns i de nordiska länderna; Sverige, Norge och Finland 
(38), vara en möjlighet att skapa ett farmaceutiskt yrke som kan göra arbetet på apotek 
mer attraktivt genom att ger mer ansvar och självständighet och dessutom kan det 
innebära ekonomiska fördelar för mindre apotek.  

5.2.4. Receptexpediering och verksamhet på apotek 
 
Recept i Tyskland är endast giltiga i tre månader, de får inte itereras och lämnas inte 
tillbaka till kunden efter slutexpediering (15). Nackdelen med systemet kan vara att 
patienten varje gång när läkemedlet tar slut måste uppsöka sin läkare för att få ett nytt 
recept vilket ökar kostnaderna för samhället och är tidskrävande för både läkare och 
patient, men det kan även finnas fördelar med systemet. En fördel kan ses i att ett från 
läkaren utsatt läkemedel inte kan hämtas ut igen på ett iterarad recept som patienten 
har kvar. Om patienten inte har förstått att läkemedlet har satts ut eller dosjusterats 
och fortsätter hämta ut det, kan detta leda till felmedicinering, oönskade bieffekter eller 
överdosering. En annan fördel kan vara att förfalskningsrisken minskas genom att inte 
lämna tillbaka recepten till patienten.  
 
I Sverige har Läkemedelsverket och Socialstyrelsen lämnat ett förslag till regeringen om 
en ändring i hanteringen av pappersrecept för särskilda läkemedel. Enligt förslaget ska 
pappersrecept på särskilda läkemedel och som är itererade, inte återlämnas till kunden 
utan behållas på apotek så att kunden är tvungen att hämta sitt läkemedel på ett och 
samma apotek om inte denne väljer att receptet ska läggas in i kundens e-receptlista. 
Likaså ska slutexpedierade recept behållas och arkiveras på apotek för att minska 
risken för missbruk och förfalskningar (41). Särskilda recept i Tyskland får inte heller 
itereras och en kopia av det tredelade receptet ska alltid arkiveras på apotek vilket kan 
tolkas som en åtgärd för att minska förfalskning och missbruk.  
 
Reglerna kring narkotika och narkotikahantering är många och komplicerade. EU har 
ingen enhetlig lagstiftning som reglerar narkotika, men kräver att de enskilda länderna 
har en narkotikareglering som är likvärdig UNs rekommendationer från Convention on 
Narcotic Drugs 1961 och Convention on Psychotropic Substances 1971, där narkotika 
klassas i fyra olika grupper (42). I Tyskland delas narkotika upp i endast tre olika 
grupper men i bilaga III innefattas det substanser som är listade i grupp IV i UNs 
förteckning för psychotropic substances (43).  
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För att minska riskerna för stöld, förfalskning och missbruk rekommenderar de 
svenska myndigheterna den elektroniska receptförskrivningen och användning av 
pappersrecept endast som undantag (41). Även i andra europeiska länder är den 
elektroniska förskrivningen mer regel än undantag och medan det i Finland planeras 
att avskaffa pappersrecept 2017 har de tyska myndigheterna fortfarande inte kunnat 
enas om hur elektroniska recept ska förverkligas.  I Tyskland hanteras det 450 miljoner 
pappersrecept per år och ett elektroniskt alternativ hade inte bara kunnat minska 
missbruk och förfalskningar, det hade också inneburit en betydande rationalisering och 
arbetsbesparing med stora ekonomiska fördelar och tidsbesparingar för sjukvård, 
apotek och försäkringsbolagen, men närmare ett e-recept än en testperiod mellan 2007 
och 2009 har de tyska apoteken inte kommit (16). En möjlig förklaring till det kan vara 
att sjukvården till största delen drivs av privatpersoner där en samordning av olika 
åsikter och intresse kan vara komplicerad, dessutom förefaller en stor del av den tyska 
befolkningen vara skeptisk till en elektronisk förskrivning (44). 
 
Ersättningen för läkemedel eller egenavgifter kan också utnyttjas av patienter på olika 
vis. Det svenska ersättningssystemet är uppbyggt på så sätt att patienten betalar 
maximalt 2200 SEK inom en period på 12 månader. Efter att patienten betalt summan 
får den resten av perioden gratis medicin (45). Med detta system, och det faktum att 
recepten får itereras och har en receptgiltighet på ett år, kan det utnyttjas genom att 
patienter hämtar ut sina mediciner för att de är gratis och inte för att de behövs. Med 
det tyska systemet är den sortens utnyttjande inte möjligt eftersom försäkringsbolagen 
endast betalar om läkemedlet hämtas ut inom en månad, respektive 7 dagar för 
särskilda läkemedel, efter utskrivning. Egenavgiften läggs procentuellt på 
förpackningen och inte på hur mycket patienten betalar per år. Dessutom har även de 
patienter som inte får många eller dyra mediciner en nytta av systemet men på andra 
sidan är det till nackdel för de som får många och dyra mediciner.    
 
Ett stort och komplicerat regelverk, krav på utbildad personal och allt fler läkemedel 
leder till ökande driftskostnader för apoteken samtidigt som de stora åtstramningarna 
inom hälso- och sjukvård och åtgärder som generikautbyte på apoteken har lett till 
stadigt sjunkande läkemedelspriser och således sämre ersättning för apoteken (23). 
Ersättningen för tyska apotek är på 3 % på AIP per läkemedel oavsett inköpspris vilket 
leder till en högre totalersättning än i andra länder som t.ex. Sverige, där ersättningen 
minskar med stigande inköpspris och detta system verkar även ligga kvar i kommande 
förslag (45).  Dessutom får apoteken i Tyskland en särskild ersättning för farmaceutiskt 
rådgivning vilket inte tydliggörs i Sverige. Dessa två faktorer kan vara skäl till att tyska 
apotek koncentrerar sig i högre utsträckning på farmaceutiska rådgivningstjänster än 
på försäljning av handelsvaror, skönhetsprodukter och smink. En konsekvens av detta 
kan vara att fokus i Sverige läggs på merförsäljning av andra produkter. Ett tydligt 
belägg för ändrad fokus är att en stor apotekskedja i Sverige har lagt till orden ”care & 
beauty” till apotekets namn och dessutom i betydligt större bokstäver än apotekets 
namn (46). En stor och välsorterad egenvård kan vara tilltalande för många kunder 
men de mest sjuka som är i störst behov av apoteken är förmodligen mer betjänta av en 
professionell rådgivning och ett omfattande läkemedelslager än av skönhetsprodukter.  
En annan anledning varför apoteken i Tyskland koncentrerar sig mer på farmaceutiska 
tjänster kan vara att de ägs av apotekare som har en yrkeskodex och inte av 
vinstdrivande företag där företagsledningen består av ekonomer.  
 

5.2.5. Tillgänglighet  
 
Även om antal apotek i Tyskland har sjunkit stadigt de senaste åren och är lägre än 
europeisk genomsnitt, så är antalet per 100 000 invånare fortfarande betydligt högre 
än de nordiska länderna som t.ex. Sverige där det finns 13 apotek per 100 000 invånare 
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(23), även om apotekstätheten också där har ökat markant efter avregleringen (36). 
Apotekstätheten är dock inte den enda faktorn som indikerar en bra läkemedelstillgång 
i ett land. Genom apotekens jourhavande har den tyska befolkningen tillgång till 
läkemedel och kompetent läkemedelsrådgivning i princip 24 timmar om dygnet sju 
dagar i veckan, vilket i sin tur kan spara kostnader inom akutsjukvård, dit folk annars 
hade vänt sig på kvällar och nätter. I gengäld får apoteken 0,16 Euro per expedierat 
läkemedel eftersom öppethållandet innebär stora omkostnader, framförallt i 
glesbygden (23).  
 
En annan faktor som garanterar en bra läkemedelsförsörjning är flerkanalsystemet och 
det relativt stora antalet grossister och det faktum att deras filialer som är jämt 
fördelade över hela Tyskland. Detta, i kombination med att ett apotek har minst två 
leverantörer som levererar minst 3 gånger per dag, kan ej lagerhållna läkemedel 
beställas och expedieras inom bara några timmar. Systemet gör också att apoteken inte 
är beroende av att ha ett stort eget lager eftersom leveranserna är så täta. Detta medför 
också lägre lagerkostnader, men kräver å andra sidan mer personal som sköter de 
många leveranserna. Krav på ändring av distributionssystemet har också börjat 
diskuteras i Sverige eftersom läkemedelstillverkarna här avtalar med grossisterna om 
distribution av sina läkemedel. Apoteken menar att läkemedelstillverkare som har 
tillstånd att sälja sina läkemedel i Sverige ska också vara skyldiga att tillhandahålla 
dessa till alla distributörer. En sådan leveransplikt skulle öppna för konkurrens och 
apoteken skulle kunna ställa strängare krav på beställningstider, leveranstider samt 
bättre tillhandahållande (36).  
 
 

6. Konklusion 

Det tyska apotekssystemet har en djup historisk förankring, är konservativ och 
förändringar har varit sällsynta och begränsade genom åren. Även om kritiken på 
ägandeformen är stor har inte ens EU- domstolen förmått att ändra på den tyska 
lagstiftningen och ändra apotekarens status från ägare till anställd. Apotekarens egen 
förening ABDA har en stark ställning och stort politiskt inflytande vilket gynnar 
apotekarnas intresse och stärker dess ställning.  
 
Kritik från olika håll får även den ålderdomliga utbildningsformen för farmaceuter och 
assistenter som kan vara en anledning varför färre och färre unga människor söker sig 
till dessa utbildningar. Detta har redan lett till en brist på efterträdare för alla 
pensionsavgångar och stängningar av apotek men även de ständigt pågående 
besparingarna inom hälso- och sjukvård gör att apoteken kan bli olönsamma och 
tvingas stänga. 
 
Lika ålderdomlig är förskrivningssättet som fortfarande görs på pappersrecept. Efter 
många år av diskussion kan de berörda parterna inte komma överens och en lansering 
av ett e-recept ligger ännu lång fram i tiden. Trots att pappersrecept anses höja risken 
för missbruk och förfalskningar har problemet i Tyskland tacklats med korta 
giltighetstider och att recept inte får itereras.  
 
Trots kritiken och en negativ utveckling inom branschen är apotekstätheten i Tyskland 
jämfört med andra länder fortfarande relativt hög och tillgängligheten till läkemedel 
mycket bra. En viktig förklaring för den höga åtkomligheten är att den tyska 
lagstiftningen kräver en 24 timmars tillgänglighet till läkemedel samtidigt som man 
förbjuder ett enkanalssystem för grossisterna. Tjänsterna på apoteket koncentrerar sig 
huvudsakligen på farmaceutisk service och rådgivning och inte på försäljning av andra 
handelsvaror och farmaceutiska tjänster utvecklas fortlöpande som komplement till 
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läkarkontakten. Det är framförallt ABDA som står för denna utveckling och genom sitt 
stora politiska inflytande får apoteken också betalt för sina rådgivningstjänster.  
 
Eftersom apoteksbranschen är beroende av såväl politiska beslut samt utveckling i 
samhällsekonomin och andra faktorer, är flexibilitet och anpassningsförmåga ett måste 
för att branschen kan drivas lönsamt och ska kunna överleva även i framtiden. 
Apoteken har överlevd under många århundraden och det blir intressant att följa 
utvecklingen på apoteksmarknaden i Tyskland i framtiden.  
 
 

7. Tack 
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arbete och till Michael Warth som ställde upp med förklaringar och tolkningar 
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