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Redovisning av uppdrag att se över förordning om bidrag till 
öppenvårdsapoteksservice 
 
 
Sammanfattning  
	
Bidrag för att upprätthålla öppenvårdsapotekservice i glesbygd är av stor vikt för 
tillgängligheten av läkemedel och rådgivning. 
	
En justering av gränsen för att kvalificera sig för bidrag kopplat till att förändrade 
krav på öppethållande är nödvändig för att fortsatt upprätthålla en god tillgång till 
läkemedel och rådgivning i glesbygd. 	

	
SPF Seniorerna stöder utredningens förslag att  

- höja gränserna för försäljningsintäkter och 
- sänka kraven på öppethållande. 

 
 
Allmänt 
 
Det är av stor vikt att upprätthålla en god tillgång till apoteksservice i glesbygd. Det 
faktum att bidraget för att kvalificera sig till bidrag till öppenvårdsapoteksservice är 
kopplat försäljningsintäkt och öppethållande medför att översyn och justering är 
nödvändig. Prisutvecklingen på läkemedel, framför allt nya läkemedel, medför att allt 
färre apotek kvalificerar sig för bidrag, med risk för att apoteksservicen läggs ned. 
Antalet apotek som erhållit bidraget har sjunkit från 65 år 2013 till 44 år 2019. 
 
Många av våra medlemmar känner ett stort behov av att ha tillgång till ett fysiskt apotek 
för att hämta ut sina läkemedel då man saknar möjlighet till e-handel. Ett av de kriterier 
som i dag ställs för att erhålla bidrag är att det ska vara minst 20 km till närmaste 
apotek. Det är fortsatt en rimlig gräns. 
 
Många upplever också att tillgången till en farmaceut att diskutera sin läkemedels–
behandling med och att få råd av en kompetent apoteksmedarbetare i såväl 
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läkemedelsfrågor som egenvårdsfrågor är väsentligt. Det fysiska mötet uppskattas 
mycket. 
 
Vi ser därför det som positivt att regeringen gett TLV i uppdrag att se över regelverket 
och att komma med förslag. 
 
 
3.1.1 Höjning av gränsen för försäljning 
 
SPF Seniorerna stöder förslaget att  
- gränsen för försäljningsintäkter av receptläkemedel höjs från dagens 10 miljoner 
kronor till 15 miljoner kronor, 
- för de apotek som har ett krav på öppethållande om i genomsnitt 14 timmar per 
vecka höjs gränsen till 3 miljoner kronor. 
 
Förslaget om höjning av beloppsgränserna medför att fler apotek kan kvalificera 
sig till bidrag, vilket kan underlätta att öppenvårdsapoteksservicen kan 
upprätthållas. 
 
 
3.1.2 Sänkning av krav på öppethållande och höjning av gränsen 

för försäljning 
 
SPF Seniorerna stöder förslaget att kravet på genomsnittligt öppethållande sänks 
från 30 timmar till 20 timmar per vecka för apotek som har en försäljning av 
receptförskrivna läkemedel som överstiger två miljoner kronor, respektive från 14 
till 10 timmar per vecka för apotek med en försäljning av receptförskrivna 
läkemedel som inte överstiger två miljoner kronor. 
  
SPF Seniorerna stöder förslaget att förändringarna träder ikraft retroaktivt från 
den 1 januari 2020. 
 
SPF Seniorerna menar att det är viktigt att säkerställa en jämlik tillgång till läkemedel 
över hela landet. De sänkta kraven på öppethållande för att kvalificera sig till bidrag för 
öppenvårdsapoteksservice bidrar på ett positivt sätt till att möjliggöra för fler apotek i 
glesbygd att ha öppet. 
 
 
I detta ärende har SPF Seniorernas förbundsordförande beslutat. Martin Engman, 
samhällspolitisk chef, har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har 
också sakkunnig Thony Björk deltagit.  
 

 
Eva Eriksson  
Förbundsordförande 


