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Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter 
om bidrag till öppenvårdsapoteksservice av allmänt 
ekonomiskt intresse; 

beslutade den 27 augusti 2013. 

Med stöd av 21 § förordningen (2013:80) om bidrag till 
öppenvårdsapoteksservice av allmänt ekonomiskt intresse föreskriver 
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket följande. 

Tillämpningsområde 
 
1 §    I dessa föreskrifter finns dels bestämmelser om beräkning av 
statsbidrag avseende vissa öppenvårdsapotek, dels föreskrifter  om 
verkställighet av förordning (2013:80) om bidrag till 
öppenvårdsapoteksservice av allmänt ekonomiskt intresse. 

Definitioner 

2 §    De ord och benämningar som används i föreskrifterna har samma 
betydelse som i förordningen (2013:80) om bidrag till öppenvårds-
apoteksservice av allmänt ekonomiskt intresse. Därutöver förstås med: 
 
kvalifikationsår  det kalenderår som ansökan om bidrag avser, 
 
väg enligt definition i 2 § 1 punkten förordning 

(2001:651) om vägtrafikdefinitioner, 
 
försäljningsintäkter intäkter från försäljning av receptbelagda 

läkemedel för människor under 
kvalifikationsåret. Varken intäkter av 
dosdispenserade läkemedel eller intäkter från 
distansförsäljning ska medräknas, 

 
totala intäkter summan av intäkter från sålda varor, tjänster 

och övriga rörelseintäkter med avdrag för 
mervärdesskatt och eventuella lämnade 
rabatter samt efter eliminering av koncern-
intern försäljning, 

 
rörelseresultat före av-  totala intäkter minus totala kostnader 
och nedskrivningar före av- och nedskrivningar. 
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Avstånd från ett annat öppenvårdsapotek 

3 §    Avstånd, enligt 4 § 1 förordningen (2013:80) om bidrag till 
öppenvårdsapoteksservice av allmänt ekonomiskt intresse, mäts i kortast 
möjliga väg.  

Om avståndet för kortast möjliga väg kan beräknas på flera sätt, gäller den 
avståndsberäkning Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket bedömer mest 
rimlig. 

Beräkning av bidragets storlek 

4 §    Bidraget ska beräknas på öppenvårdsapoteks försäljningsintäkter.  
Bidragsgrundande uppgifter om försäljningsintäkter inhämtas av 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket från Myndigheten för hälso- och 
vårdinfrastruktur.   
 
5 §    Öppenvårdsapotek, som uppfyller kraven i 4 § förordningen (2013:80) 
om bidrag till öppenvårdsapoteksservice av allmänt ekonomiskt intresse, får 
ett schablonmässigt bidrag med 715 000 kronor, med avdrag för fyra och en 
halv procent (4,5 %) av försäljningsintäkten. Bidraget avrundas nedåt till 
närmaste krontal.  
 
6 §    Bidraget enligt 5 § får inte medföra att kvoten mellan rörelseresultat 
före av- och  nerskrivningar, inklusive bidrag, och totala intäkter för 
kvalifikationsåret överstiger fyra procent (4 %): 
 ö 	 ö 	 	 ℎ	 +	 ä ≤ 4	% 
  

Om den beräknade kvoten överstiger denna begränsning, reduceras 
bidraget till godkänd nivå. 
 
7 §    Bidraget enligt 5 § minskar med en tolftedel per kalendermånad som 
öppenvårdsapoteket inte har öppet för försäljning av läkemedel till 
konsumenter i sina lokaler under kvalifikationsåret.   
 
8 §   Om det sammanlagda beräknade bidraget för berättigade 
öppenvårdsapotek överstiger avsatta medel görs  samma procentuella avdrag 
på alla bidragsberättigades bidrag. 

Ansökan om bidrag 

9 §    Ansökan görs på särskilt framtagen blankett som Tandvårds- och 
läkemedelsförmånsverket tillhandahåller. Ansökan ska innehålla uppgifter 
om 

− intäkter och kostnader,  
− avstånd i kilometer till närmaste öppenvårdsapotek, mätt i kortast 

möjliga väg, 
− tillstånd från Läkemedelsverket att driva öppenvårdsapotek, 
− datum för tillstånd, 
− datum för första försäljningsdag av läkemedel till konsumenter i 

apotekets lokaler, om denna infaller under kvalifikationsåret, 
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− öppethållande, 
− ifall tillståndshavaren har skulder för skatter och avgifter hos 

Kronofogdemyndigheten, 
− ifall tillståndshavaren är i likvidation eller försatt i konkurs, 
− vilket konto bidraget ska utbetalas till, samt 
− övrig information och intyg som Tandvårds- och 

läkemedelsförmånsverket behöver för att utföra sitt uppdrag. 
En ansökan, innehållande alla de uppgifter som efterfrågas i blanketten 

inklusive bilagor, ska ges in i original till Tandvårds- och 
läkemedelsförmånsverket.  

Undantag 

10 §     Om särskilda skäl föreligger kan Tandvårds- och 
läkemedelsförmånsverket besluta om undantag från bestämmelserna i dessa 
föreskrifter. 
 
                          
 
1. Denna författning träder i kraft den 1 oktober 2013. 
 
2. De öppenvårdsapotek där tillståndshavaren på grund av avtal med staten 

haft en skyldighet att driva öppenvårdsapotek ska redovisa vilken dag 
under kvalifikationsåret 2013 avtalet upphört. Uppgifter i ansökan ska 
avse hela den tid då sökanden varit tillståndshavare.   

 
 
 
TANDVÅRDS- OCH LÄKEMEDELSFÖRMÅNSVERKET 
 
 
SOFIA WALLSTRÖM  
 Leif Lundquist 
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