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Förtydligande kring regelverket för högkostnadsskyddet för läkemedel
Läkemedelsförmåner regleras i Lag (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. samt Förordning
(2002:687) om läkemedelsförmåner m.m. Syftet med läkemedelsförmåner är att ge ett skydd mot
höga kostnader för medborgarens förmånsberättigade varor.
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV), som är den myndighet som beslutar om vilka
läkemedel som ska omfattas av högkostnadsskyddet, har förtydligat informationen angående
högkostnadsskyddet. Den del av informationen som är relevant för förskrivare är att det finns
begränsningar för hur mycket läkemedel eller andra varor som får hämtas ut vid ett tillfälle på
apoteket. Den mängd som har förskrivits för ett uttag på receptet bestämmer hur mycket som får
hämtas ut inom högkostnadsskyddet vid ett tillfälle.
Apoteken har tidigare kunnat hjälpa till genom att vid behov ändra mängden läkemedel som lämnas ut
vid ett uttag men har efter den förtydligande informationen nu inte samma möjligheter. Det är därför
extra viktigt att recepten anpassas efter regelverket för att underlätta för patienter, apotek och
förskrivare. Använd om möjligt de färdiga ordinationsmallarna i Cosmic Läkemedel, som ska vara
anpassade efter detta.
1. Vid kroniska sjukdomar - förskriv den mängd läkemedel patienten beräknas
behöva för 90 dagar motsvarande ett uttag på receptet, ange därefter antal
uttag för hela receptet.


Den mängd läkemedel eller andra varor som förskrivits för ett uttag på receptet bestämmer
hur mycket patienten får hämta ut inom högkostnadsskyddet vid ett tillfälle. Om
förskrivningen gäller till exempel 30 tabletter för ett uttag är det den mängd som får
hämtas inom högkostnadsskyddet vid ett tillfälle, även om doseringen i sig är högre, t.ex. 12 till natten vid behov under 90 dagar.



Regelverket kring läkemedelsförmåner hindrar inte att uttag sker tidigare än när två
tredjedelar av förbrukningstiden gått sedan patienten senast hämtade ut ett läkemedel.
Patienten kan alltid välja att stå för hela kostanden själv och får då hämta ut läkemedlet när
hen vill.



Den maximala mängden som kan förskrivas för ett uttag inom högkostnadsskyddet är den
mängd läkemedel som patienten beräknas behöva för 90 dagar. Preventivmedel kan dock
förskrivas i större mängd än så.

2. Begränsningar för mängden läkemedel och andra varor patienten kan hämta ut
på apoteket gäller oavsett från vilket av flera recept på samma läkemedel som
patienten vill hämta från.


Om patienten har flera recept på läkemedel med samma aktiva substans, beredningsform,
styrka och dosering får hen endast hämta ut läkemedel inom högkostnadsskyddet från ett
av recepten vid varje tillfälle.
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När två tredjedelar av förbrukningstiden gått sedan patienten senast hämtade ut ett
läkemedel inom högkostnadsskyddet, har hen på nytt möjlighet att göra ett uttag inom
högkostnadsskyddet. Detta gäller oavsett från vilket av flera recept på läkemedel av samma
aktiva substans, beredningsform, styrka och dosering som det senaste uttaget gjordes.

3. Vid förskrivning av narkotikaklassade läkemedel



Läkemedel som är narkotikaklassade bör i första hand förskrivas som ett engångsuttag.
Vid behov av att reglera när uttag får ske på narkotikaklassade läkemedel anges
expeditionsintervall vid förskrivning, t.ex. 80 dagar

