
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Reumatikerförbundet  Box 6240  102 34 Stockholm  
Telefon 046 8 505 805 00  E-post info@reumatiker.se  Webbplats reumatiker.se   
Pg 90 03 19-5  Bg 900-3195  Org nr 802002-7838  1 

Handläggare: 
Eva-Maria Dufva 
Intressepolitisk chef 

Stockholm 2020-08-27 
 

Till Socialdepartementet 
Diarienr: S2020/04834/FS 

 

 

Remissvar, TLV:s rapport Redovisning av uppdrag att se över förordning om 
bidrag till öppenvårdsapoteksservice 

Reumatikerförbundet tackar för möjligheten att få lämna synpunkter på rapporten. Vi 
har tidigare påtalat just det som rapporten tar upp, hur viktigt det är att skapa 
förutsättningar för att driva apotek i glesbygd för en jämlik tillgång till läkemedel och 
rådgivning.  

För att underlätta för den som vill driva apoteksverksamhet har det sedan 2013 varit 
möjligt att söka ett ekonomiskt bidrag, baserat på avstånd till närmaste 
öppenvårdapotek, öppettider och försäljningsintäkter.  

I den återrapportering av glesbygdsbidrag som lämnades till regeringen i februari 2020 
framgår att de apotek som uppfyller både avstånds och försäljningskriterierna för att få 
bidrag minskat från 65 till 44 mellan 2013 – 2019. Därefter har TLV fått i uppdrag att se 
över kraven för att få bidrag enligt förordningen.  

TLV förslår nu att gränsen för försäljning för receptförskrivna läkemedel höjs från 10 
miljoner till 15 miljoner kronor och att kravet på genomsnittligt öppethållande sänks 
från 30 till 20 timmar per vecka. Motsvarande uppgifter för apotek med lägre 
försäljningsintäkter förslås vara tre miljoner kronor och tio timmar per vecka. TLV 
föreslår att de nya reglerna ska gälla retroaktivt för hela verksamhetsåret 2020. 

Reumatikerförbundet tillstyrker förslaget. Vi vill se en jämlik tillgång till läkemedel i hela 
landet oavsett var man bor. God tillgänglighet till vård och läkemedel är en förutsättning 
för en god hälsa. Förlaget kommer att leda till att fler apotek kan ta del av 
glesbygdsbidraget och därmed öka tillgängligheten till apotek och läkemedel för de som 
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bor i glesbygd. Vi föreslår att kontinuerliga uppföljningar görs för att se att förslagen får 
önskad effekt. 

Vi ser även positivt på andra möjligheter att hämta ut läkemedel med hjälp av de digitala 
tjänster som apoteken erbjuder. Men alla har inte möjlighet eller vill inte nyttja den 
typen av tjänster, därför är tillgången till fysiska apotek viktig. Att läkemedel finns 
tillgängliga, att den som är sjuk inte behöver besöka apoteket flera gånger för att något 
saknas, är annat som är viktigt. Kanske särskilt om man har en sjukdom i rörelseorganen 
och svårt att röra sig.  
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