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Den svenske mediedebat i 2012-14 om liberalisering af apotekssektoren
Den svenske regerings beslutning om at liberalisere apotekssektoren i Sverige i 2009 foranledigede en del politisk mediedebat.
Siden da har de svenske medier flyttet deres fokus imod de konkrete problemer, som liberaliseringen har medført for de svenske borgere. Markedskræfterne styrer den svenske apotekssektor,
og de store private apotekskæder sætter nu rammerne for salget af medicin på apotekerne, hvor
fokus flyttes fra sundhed mod detailhandel. Det har konsekvenser for de svenske borgere.
Nærværende dokument samler links til et udsnit af artikler om nogle af de skyggesider af liberaliseringen, som de svenske medier har valgt at skrive om. Artikler og TV- og radioindslag er
grupperet efter temaer.

Politisk debat og blogs om generelle problemer som følge af liberaliseringen
19-02-2014 Socialdemokratarna.se: Vi motsatte oss privatiseringen av apoteken
07-08-2013 Dagens Nyheter: ”Läkemedel är ingen affärshemlighet – de ska bota och lindra”
26-03-2013 SVT-Nyheter: V vill ha fler statliga apotek
12-03-2013 Socialdemokraternas talesperson Lena Hallengren: Besviken på omregleringen
05-03-2013 LV.Debatt: Privata apotek, men med måtta
26-11-2012 S-blog: Återreglera apoteksmarknaden igen
12-11-2012 Svenska Dagbladet: Apoteket kunde ha undvikit privatisering
27-10-2012 LV.Debatt: Många apotek kommer att läggas ner
01-10-2012 Hallandsposten: Bra reform som bara kan bli bättre
28-09-2012 S-blog: Den s k apoteksreformen har skapat en enda röra och sämre kundnöjdhet
13-09-2012 S-blog: Apoteksprivatiseringen: Detta har hänt
26-05-2012 S-blog: Sämre trots fler apotek tycker konsumenterna
16-05-2012 LV.Debatt: Risk för apoteksdöd i Kalmar län
11-05-2012 Dagens Arena: S om Apoteken: ”Vad var det vi sa!”
17-02-2012 Dagens Apotek: Följ upp folkhälsa och patientsäkerhet när läkemedel säljs utanför
apoteken

Uigennemskuelige priser for borgere og omkostninger for samfundet
24-01-2014 Dagens Apotek: Flera skäl bakom felförsäljning - Vite på sex miljoner
03-01-2014 Dagens Nyheter: Riksrevisionen: Avregleringarna har kostat staten miljarder
10-12-2013 Dagens Apotek: TLV granskar att periodens vara säljs
06-12-2013 Dagens Apotek: TLV hotar apotek med vite
10-11-2013 Sveriges Läkareförbund, Reumatikerförbundet, Svenska Epilepsiförbundet,
Handikappförbunden: Otydliga priser på läkemedel
14-10-2013 Svenska Dagbladet Debatt: Patienter får betala onödigt höga priser
11-10-2013 Svenska Dagbladet Debatt: Stora prisskillnader på läkemedel
03-10-2013 Dagens Nyheter: Misstänkt prisbluff på apoteken
11-04-2013 Svenska Dagbladet: Staten sänker kraven på Apoteket AB
28-10-2012 SVT-Nyheter: Högre priser – trots ständiga medicinbyten
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Liberaliseringen har givet dårligere tilgængelighed til medicin
08-11-2013 Svenska Dagbladet TV: Apotekstjänst hotar stoppa leveranser
07-09-2013 SVT-Nyheter: Fler apotek - men svårt att få tag på mediciner
04-09-2013 SVT-Nyheter: ”Varje månad går vi till minst tre apotek”
03-09-2013 SVT-Nyheter: Mere smink – mindre mediciner
05-08-2013 Alliansfritt Sverige: Du kanske inte kan köpa livsviktig medicin på ditt nedlagda apotek – men Stockholmsapoteken har smink
01-06-2013 Farmacifacket: Svenskarne är mycket arga över apoteksreformen visar hundratalet
mejl til socialminister Göran Hägglund
05-05-2013 SVT granskar apoteken (Stor dokumentarserie af nyheder)
27-11-2012 Svensk Farmaci: SVT:s granskning frias
22-11-2012 LmV: Antalet apotek ger inte bättre läkemedelsanvändning
17-11-2012 Kommunalpansionärerna: Vi vill ha tillbaka apoteksmonopolet
02-10-2012 SVT-Nyheter: Apotek klarar inte leveranskrav
28-09-2012 SVT-Nyheter: Det här är en otrolig röra
07-09-2012 SVT-Nyheter: Starka reaktioner efter apoteksgranskningen
07-09-2012 SVT-Nyheter: Fler apotek men svårare att få sin medicin
05-09-2012 SVT-Nyheter: Privatiseringen av apoteken är misslyckad
12-07-2012 SvD: Trots brister klandras inga apotek

Usikkerhed om apoteker i yderområder (glesbygd)
30-01-2014 Dagens Apotek: Glesbygdsapotek stängt
02-07-2013 Svenska Dagbladet: Ingen garanti för hotade apotek
29-06-2013 Svenska Dagbladet: 25 apotek hotade på landsbygden
30-06-2013 Svenska Dagbladet: listen på 25 truede apoteker
21-02-2013 STV TV: Apotek på glesbygden tvingas stänga
21-02-2013 Kronans Droghandel stänger första glesbygdsapotek i Lima
12-03-2013 Dagens Apotek: Så blir stödet för glesbygdsapotek – 20 kilometer från närmsta apotek
06-11-2012 NSD: Leder: Apoteksreformen blev inget lyft för glesbygden
12-10-2012 ETC: Apoteksreformen drabbar sjuka på landsbygden
03-10-2012 LmV: Förslag om glesbygdsstöd
11-05-2012 Dagens Apotek: Stödet till apotek i glesbygden är en egendomlig kompromiss
11-05-2012 Svenska Dagbladet: Staten garanterar läkemedel i landsbygden
10-05-2012 Aftonbladet: Dyra, dåliga – och snart döda apotek
09-05-2012 Dagens Apotetek: Kronans Droghandel lägger ner glesbygdsapotek

Rådgivning og patientsikkerhed under pres
31-01-2014 Dagens Apotek: Hårda ord mot Apotekstjänst
12-12-2013 Farmaci-Facket: Stort missnöje med kompetensutvecklingen
27-10-2013 SVT-Nyheter: Patientsäkerhet hotad – apotek hos Kronofogden
17-10-2013 SVT-Nyheter: Stress på apoteken drabbar kunderna
15-08-2013 Dagens Nyheter Debatt: Sveriges Farmaceuter: ”Bluffprodukter en effekt av felaktig
finansiering ”
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05-08-2013 Dagens Nyheter Debatt: Farmaciförbundet: ”Apoteksägarnas vinstkrav fara för patientsäkerheten”
05-08-2013 Sveriges Radio: Facket vill ställa högre krav på apoteksägare
08-07-2013 Svenska Dagbladet: Apoteksbransch under press söker rätta medicinen
31-05-2013 Dagens Nyheter: Apoteken sämre på recept
04-05-2013 SVT-Nyheter: Kritik mot hemligstämpling av apotekens brister
16-04-2013 Dagens Apotek: Farmaceutförbund vill ha tillståndsprövning - hot mot patientsäkerheten
28-03-2013 LmV: Många avvikelser på inspekterade apotek
27-03-2013 Svenska Dagbladet: Privat apotek satsar på smink och hälsa
22-03-2013 Apoteket Medstop prövar nytt butikskoncept med fokus på kosmetik, hälsokost och
"on the go" snacks
30-01-2013 Dagens Apotek: Varannan butik sålde läkemedel olagligt
17-01-2013 Dagens Apotek: Apotekstillsynen skärps
07-12-2012 Svensk Farmaci: Medicinsk dialog bristvara på apotek
27-11-2012 SVT-Nyheter: Mediciner saknar ofta läkemedelsförsäkring
04-09-2012 SVT-Nyheter: Fel hos apoteken hålls hemliga för kunderna
14-07-2012 Svenska Dagbladet: Läkara: Allvarligt att recept inte kan hämtas ut
07-06-2012 Dagens Apotek: Apotek ger felaktiga råd

Skatteflugt for kapitalfondsejede apotekskæder:
20-02-2013 Dagens Apotek: Medstop och Apotek Hjärtat får jättelik bakläxa på skatten
20-02-2013 Svenska Dagbladet: Apotek får bakläxa av Skatteverket
27-04-2012 Svenska Dagbladet: Höga ränteavdrag i vårdbolag
14-11-2011 Svenska Dagbladet: Riskkapitalister vill ha hjälp – av staten
09-11-2011 Svenska Dagbladet: Apoteken utnyttjar lågskatteparadis
09-11-2011 Dagens Apotek: Miljoner förs över till lågskatteländer
17-06-2011S: Juholt(S) ställer lokal riksdagsledamot mot väggen om avregleringen

Liberaliserede apoteker er presset på lønsomhed, og kapitalkæder køber og sælger
24-01-2014 LmV: Ny ägare för Lloyds
22-11-2013 LmV: Etableringen av apotek mattas av
24-10-2013LmV: Lloyds får amerikansk ägare
11-05-2013 Svenska Dagbladet: Apotekskedjan Boots drar ned
05-05-2013 SVT-Nyheter: Apoteksköpare dubblade sin insats på tre år
12-04-2013 LmV: Apotek hjärtat köper Vårdapoteket
12-04-2013 LmV: Apotek anklagas för konkurrensbrott
08-04-2013 LmV: Oriola-KD köper Medstop
20-03-2013 Dagens Apotek: Konkursdrabbat apotek sålt
13-02-2013 Dagens Apotek: Apoteksförening vill ha högre marginal och handlingsutrymme
11-02-2013 Dagens Apotek: Cura-apoteket med i miljardaffär
08-01-2013 LmV: Första konkurserna för Apoteksgruppen
29-11-2012 Hallands Nyheter: Nedläggningar att vänta
12-09-2012 Dagens Apotek: 220 jobb försvinner från Apoteket AB
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