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Återrapportering av glesbygdsbidrag för verksamhetsåret 

2018 

Enligt 17 § förordningen (2013:80) om bidrag till öppenvårdsapoteksservice av 
allmänt ekonomiskt intresse ska TLV, senast den 1 mars varje år, lämna en samlad 
ekonomisk redovisning av det föregående årets bidragsbeslut till regeringen.  
 
Av redovisningen ska det framgå: 

1. vilka tillståndshavare som har fått bidrag och vilka öppenvårdsapotek 
bidragen avser och hur många ansökningar om bidrag som avslagits, 

2. vilka förändringar i öppethållandetider som skett för de öppenvårdsapotek 
som fått bidrag även tidigare år, och 

3. en prognos för det kommande bidragsårets bidragsgivning.  
 
Denna återrapportering avser beslut om bidrag för verksamhetsåret 2018. 
Utbetalning av bidrag skedde i juni 2019 med stöd av Tandvårds- och 
läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (TLVFS 2013:4) om bidrag till 
öppenvårdsapoteksservice av allmänt ekonomiskt intresse.  

Samlad ekonomisk redovisning  

För verksamhetsåret 2018 fick fyra tillståndshavare bidrag för 33 öppenvårdsapotek.1 
18 av dessa fick ett bidrag som resulterade i att rörelsemarginalen understeg fyra 
procent. Övriga 15 apotek fick bidraget reducerat till godkänd nivå, det vill säga 
motsvarande en rörelsemarginal före av- och nedskrivningar på fyra procent.  
 

Tabell 1. Sammanfattande tabell över beslut om bidrag för verksamhetsåret 2018 

Beslut om bidrag Antal apotek 

Bifall  33 

Rörelsemarginal under 4 procent efter bidrag  18 

Rörelsemarginal lika med 4 procent efter bidrag  15 

Avslag  
 

Totalt   33 

 
Vilka tillståndshavare och apotek som fick bidrag för verksamhetsåret 2018 redovisas 
i tabell 2 nedan. 
 
 
 

 
1 Varje enskilt öppenvårdsapotek ska enligt lag ha ett tillstånd utfärdat av Läkemedelsverket. En och samma tillståndshavare 
kan inneha tillstånd för flera apotek. 
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Tabell 2. Bidrag per öppenvårdsapotek verksamhetsåret 2018 

 

 

Det samlade bidraget som betalats ut har varit väsentligt lägre än vad som 
prognostiserades när regelverket och beräkningsmodellen utformades. Regeringen 
har hittills avsatt 20 miljoner kronor per år, medan det samlade utbetalda bidraget 
har uppgått till som högst 11 miljoner kronor.  
 

Apotek Hjärtat 5 804 289

Ankarsrum 477 768

Bjurholm 462 700

Boliden 472 144

Ekshärad 369 866

Hede 192 464

Husum 341 959

Hörnefors 303 886

Jörn 581 444

Lammhult 408 945

Liden 566 147

Lit 393 291

Långshyttan 437 677

Ramsele 399 680

Ryd 396 318

Apoteket AB 2 302 720

Backe 405 323

Föllinge 472 530

Gäddede 382 359

Horndal 164 127

Offerdal 384 790

Särna 493 591

Apoteksgruppen 623 890

Lenhovda 76 042

Malå 136 687

Molkom 201 638

Storfors 209 523

Kronans Apotek 2 224 869

Burträsk 137 375

Dorotea 335 132

Hedesunda 116 331

Likenäs 356 605

Sorsele 215 595

Sälen 186 739

Tärnaby 124 118

Vittangi 471 021

Åsele 281 953

Totalsumma 10 955 768
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Som mest har 38 apotek ansökt om glesbygdsbidrag vid samma ansökningstillfälle. 
Antal apotek som inte beviljats bidrag har blivit färre för varje år sedan bidraget 
infördes; första året avslogs sju ansökningar och för det senaste verksamhetsåret 
beviljades samtliga ansökningar.  
 
Tabell 3. Antal ansökningar och bidrag per år 

  
Bidrag (kr) Ansökningar Varav bifall 

Varav 
avslag 

Varav 
återtagna 

2013 8 795 360 38 31 7 - 

2014 7 911 346 35 29 6 - 

2015 9 724 660 38 36 2 - 

2016 10 096 589 37 34 1 2 

2017 10 981 887 37 35 1 1 

2018 10 955 768 33 33 - - 

 
Under 2018 skedde ett ägarbyte inom Apoteksgruppens koncern som ledde till byte 
av tillståndshavare för drygt 100 enskilda apotek. TLV bedömde därför att 
Apoteksgruppen Detaljist AB var berättigat till glesbygdsbidrag för apoteken i 
Lenhovda, Malå, Molkom och Storfors från och med det datum då bolaget beviljades 
tillstånd för respektive apotek, det vill säga för perioden juni till december 2018.  
 
För verksamhetsåret 2018 reducerades bidraget för apoteken i Ankarsrum, Likenäs, 
Lit och Offerdal med hänsyn till att de var helt stängda några veckor under juni-
augusti. Detta var första gången besluten påverkades av en sådan situation. 
Sommarstängningen förklarades av svårigheter med att rekrytera behörig personal. 

Apotekens öppethållande 

Verksamhetsåret 2018 utökade två apotek sitt öppethållande medan sex apotek 
minskade öppethållandet jämfört med 2017. Uppgifterna om öppethållande per vecka 
är dock utan hänsyn till perioder då apoteken var helt stängda, t.ex. under 
sommarmånaderna. 
 
Tabell 4. Apotek med förändrat öppethållande 2017–2018, timmar per vecka2 

Tillståndshavare Ort 2017 2018 Förändring 

Apotek Hjärtat Liden 38 33 -5 

 Lit 38 35 -3 

 Långshyttan 40 35 -5 

 Ryd 40 35 -5 

Apoteket AB Backe 35 28 -7 

 Horndal 33 35 3 

 Särna 30 33 3 

Kronans Apotek Burträsk 43 38 -5 

 

 
2 Uppgifter om öppethållande är hämtade från apotekens ansökningar 
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Prognos för kommande bidragsår 

TLV:s prognos för apoteksmarknaden för åren 2019–2021 visar på fortsatt mark-
nadstillväxt och ökat bruttoresultat.3 
 
Utfallet de kommande åren påverkas i hög grad av hur många apotek som söker och 
är berättigade till bidrag, men även av antal apotek som får bidrag reducerat till 
godkänd nivå.4 Prognosen för statsbidraget till apotek i glesbygd för bidragsåret 
2020, som avser verksamhetsåret 2019, uppgår till mellan 12 och 15 miljoner kronor. 
Bidrag kommer att betalas ut under andra kvartalet 2020, efter att TLV prövat 
samtliga ansökningar. 
 
För bidragsåret 2021 uppgår prognosen till 2o miljoner kronor per år. 
 

Statsbidragets användning och effekter 

Målet med det särskilda bidraget för öppenvårdsapoteksservice i glesbygd, som 
regeringen inrättade 2013, är att upprätthålla god läkemedelsförsörjning i hela 
landet, det vill säga erbjuda apoteksservice i regioner där de affärsmässiga 
förutsättningarna att driva verksamhet är begränsade.  
 
TLV bedömer att glesbygdsbidraget har haft avsedd effekt och bidragit till detta mål. 
Verksamhetsåret 2018 bidrog glesbygdsbidraget till att 14 av 20 apotek, som 
redovisade ett negativt resultat, nådde ett positivt rörelseresultat efter bidrag. TLVs 
bedömning är att flera av dessa apotek hade riskerat att stängas om bidraget inte 
funnits eftersom de ekonomiska förutsättningarna skulle varit sämre.  

Utveckling sedan bidraget infördes 

Antal apotek med minst 20 kilometer till närmsta apotek är i princip oförändrat 
sedan glesbygdsbidraget infördes. År 2013 uppfyllde 130 apotek avståndskriteriet, 
vilket kan jämföras med 125 apotek vid utgången av 2019. De fem apotek som lagts 
ner fanns i Lima, Marstrand, Unnaryd, Harads och Särna. 
 
Beaktas även försäljningsintäktskriteriet, det vill säga omsättningen av 
receptförskrivna läkemedel mellan 1 och 10 miljoner kronor, har antalet apotek som 
kvalificerar sig för bidrag minskat sedan 2013. Då fanns 65 apotek, exklusive apoteket 
i Löttorp5, som uppfyllde båda kriterierna; 2019 fanns 44 apotek. Det innebär att 
antalet apotek som kvalificerar för bidrag 2019 har minskat med 20 apotek jämfört 
med 2013, vilket motsvarar en minskning med drygt 30 procent. Utöver de fem 
apotek som lagts ned förklaras minskningen av att övriga apotek har haft 
försäljningsintäkter som överstiger tio miljoner kronor per år.  
 

 
3 TLV, 2019 års uppföljning av apoteksmarknadens utveckling, november 2019, s. 67, dnr 3080/2019 
4 Att få bidraget reducerat till godkänd nivå innebär att det inte får överstiga en rörelsemarginal före av- och nedskrivningar på 
fyra procent. 
5 Apoteket i Löttorp hade öppet sommartid t.o.m. 2012. Det finns ett apoteksombud på orten dit varor skickas varje vardag från 
apoteket Hjorten i Borgholm. 
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TLV kan samtidigt konstatera att det inte längre finns apotek som uppfyller 
avståndskriteriet och samtidigt har en försäljning av receptförskrivna läkemedel som 
understiger två miljoner kronor. Även apotek som har öppet färre än 30 timmar per 
vecka har blivit färre.  
 
Figur 1. Antal apotek med minst 20 kilometer till närmaste apotek 2013–2019 i olika 
försäljningsintervall av receptförskrivna läkemedel 

 
 
Apoteket i Lima i Malung-Sälens kommun stängde i anslutning till att ortens 
vårdcentral lade ner 2013. Kronans Apotek uppgav också att ett begränsat 
kundunderlag bidrog till beslutet.6 En livsmedelsbutik på orten fungerar nu som 
apoteksombud för de 400 boende. Apoteket i Lima har inte ansökt om 
glesbygdsbidrag.  
 
Apoteket i Marstrand i Kungälvs kommun ansökte om glesbygdsbidrag för 
verksamhetsåret 2013 men fick avslag på grund av att det inte uppfyllde kraven på 
öppethållande och försäljningsintäkter av receptförskrivna läkemedel. Kronans 
Apotek försökte under en period med utökade öppettider, men när ekonomin trots 
det inte gick ihop stängdes apoteket i början av 20147. I Marstrand är det numera 
möjligt att beställa receptförskrivna läkemedel och andra varor för egenvård från 
Apoteket i Ytterby. Efter beställningen kör apoteket ut varor till vårdcentralen Kusten 
i Marstrand där varorna kan hämtas måndagar och torsdagar. 
 
Apoteket i Unnaryd i Hylte kommun beviljades bidrag för verksamhetsåret 2013; för 
verksamhetsåret 2014 inkom ingen ansökan. Apoteket i Unnaryd hade öppet två 
dagar i veckan. I februari 2015 öppnade en livsmedelsbutik ombudsverksamhet och 
apoteket stängdes en månad senare. Enligt Apoteket AB gick apoteket inte ihop 
ekonomiskt, vilket var skälet till nedläggningen.8 
 

 
6 Kronans Apotek (2013), Kronans Droghandel stänger i Lima, 2013-02-21,  
www.mynewsdesk.com/se/kronans-droghandel/pressreleases/kronans-droghandel-staenger-i-lima-839238  
7 Läkemedelsvärlden (2014), Stänger glesbygdsapotek i Marstrand, 2014-01-31,  
www.lakemedelsvarlden.se/stanger-glesbygdsapotek-i-marstrand/  
8 Dagens medicin (2015), Epok går i graven när gammalt apotek läggs ner, 2015-02-18, 
www.dagensmedicin.se/artiklar/2015/02/18/epok-gar-i-graven-nar-gammalt-apotek-laggs-ner/  
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Apoteket i Harads beviljades glesbygdsbidrag för verksamhetsåren 2013 och 2014. 
För verksamhetsåren 2015 och 2016 avslogs ansökan med hänsyn till att deras 
försäljningsintäkter var för höga i relation till öppethållandet. Apoteket AB uppger att 
orsaker till att apoteket stängdes var bristande kundunderlag och efterfrågan på 
apoteksvaror9. För att säkerställa god tillgänglighet på läkemedel för ortsborna 
öppnades ett apoteksombud på Coop Nära i Harads i november 2017. Apoteket i 
Harads stängdes i december 2017. 
 
Apoteken i Dalum och Knäred har ansökt om glesbygdsbidrag men fick avslag till 
följd av att de inte uppfyllde avståndskriteriet. Båda apoteken har nu stängt och det 
finns i stället ett apoteksombud på respektive ort. En bidragande orsak till att 
apoteket i Dalum stängdes var, enligt Kronans Apotek, att vårdcentralen lades ner10. 
För apoteket i Knäred angav Apoteket AB vikande försäljning och personalbrist som 
orsaker till att apoteket stängdes.11 
 
I maj meddelade Apoteket AB beslutet att stänga apoteket i Särna i Dalarna i juni 
2019. Detta följdes av att samma aktör meddelade sina avsikter att stänga apoteket i 
jämtländska Föllinge i december 2019. I båda fallen uppges att det inte varit möjligt 
att rekrytera en farmaceut till orten.12, 13 I november meddelade Krokoms kommun 
och Apoteket AB att apoteket i Föllinge kommer att hålla öppet till maj 2020 och att 
de på nytt försöker rekrytera en farmaceut för att få till en permanent lösning.14 
 
 

 
9 NSD (2017) Apoteket i Harads stänger, 2017-10-09 www.nsd.se/nyheter/apoteket-i-harads-stanger-nm4663732.aspx  
10 Dagens medicin (2015), Apoteket i Dalum läggs ner, 2015-04-16,   
www.dagensmedicin.se/artiklar/2015/04/16/apoteket-i-dalum-laggs-ner/  
11 Hallandsposten (2018), Apoteket stänger filialen i Knäred, 2018-01-11,  
www.hallandsposten.se/nyheter/laholm/apoteket-st%C3%A4nger-filialen-i-kn%C3%A4red-1.5036698  
12 SVT Nyheter, Apoteket slår igen i Föllinge (2019-09-09) www.svt.se/ny-heter/lokalt/jamtland/apoteket-slar-igen-i-follinge  
13 SVT Nyheter, Stängningen av apoteket i Särna (2019-05-23)  
www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/stangningen-av-apoteket-i-sarna-ska-det-ske-en-inflyttning-till-landsbygden-eller-inte  
14 Östersunds-Posten, Apoteket i Föllinge kvar fram till sommaren 2020: "Vi är jätteglada - trodde inte de skulle ändra sig”, 
8 november 2019   
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