
2020-05-28

Organisation/Namn

1

Ändringar i lagen om 
läkemedelsförmåner (2002:160)



 Ökade kostnader för läkemedel utanför förmånerna

 Utvecklingen leder till flera problem:

– Patient får betala själv och ofta till högre pris

– Merarbete förskrivare, apotek och patienter

– Ökande andel läkemedel utanför förmånerna riskerar påverka systemets

legitimitet negativt

Bakgrund

Förändrat regelverk



Ändring i lagen om läkemedelsförmåner 

 Om ett läkemedel som förskrivits inte ingår i läkemedelsförmånen ska 
apoteket byta till ett som ingår.

 Läkemedel som förskrivits enligt smittskyddslagen ska också bytas om 
alternativ med lägre pris finns.

 Lagen träder i kraft 2 juni 2020

I stora drag:



Förmånsuppgifter som ska anges vid förskrivning 

• Enligt föreskrifterna ska samtliga receptuppgifter anges vid 
förskrivning (5 kap. 1 § HSLF-FS 2016:34)

• På receptblanketterna finns för närvarande fält där förskrivaren 
anger med signum antingen ”med förmån” eller ”utan förmån”

• Förskrivaren intygar därmed att villkoren i lagen om 
läkemedelsförmåner är uppfyllda



Förmånsuppgifter som ska anges vid förskrivning 

Dagens e-receptformat ger inte utrymme för alla uppgifter som ska anges vid 
förskrivning. 

Det finns för närvarande otydligheter kring vad som avses med ”med förmån”

– Är det att patienten är en förmånsberättigad person?

– Är det läkemedlets förmånsstatus – prisbeslut från TLV

– Är det att villkoren för förmånsbegränsning hos läkemedlet är uppfyllda?



• I Nationella läkemedelslistan, NLL kommer det att finnas tre separata 
attribut för att hantera och förmedla de uppgifter som ska anges vid 
förskrivning. 

• Innan alla system är anslutna till  NLL, inför E-hälsomyndigheten en 
övergångslösning. 
Övergångslösningen gäller från 2 juni 2020 – 30 april 2023 

Kommande förändring…



1. Patienten är en förmånsberättigad person,
anges i fältet Läkemedelsförmån i Take Care

2. Förutsättningarna för förmån är uppfyllda eller inte,
anges i doseringstexten, då läkemedel med förmånsbegränsning förskrivs.

3. Förskrivning enligt smittskyddslagen,
anges i doseringstexten. (samma hantering som idag)

Har inget att göra med 
om det förskrivna 

läkemedlet omfattas av 
förmån eller ej.

Förslag på hur det skulle 
kunna anges: 
VillkorFörmånÄrUppfylld/
VillkorFörmånEjUppfylld/
Fritt enl SML

Övergångslösning –
förskrivning innan anslutning till NLL
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Om patienten har svenskt personnummer är fältet 
Läkemedelsförmån automatiskt ifyllt: 
”Patienten är förmånsberättigad” står som 
default.

För att ändra till att patienten inte är 
förmånsberättigad:
Klicka på länken Läkemedelsförmån. (Fliken 
”Allmänt” i Patientuppgifter öppnas)

Anpassning i Take Care -
Från och med 9 juni



• Alla som är bosatta eller har anställning i Sverige.
• Försäkrade från länder inom EU/EES-området och Schweiz för nödvändig vård.

(Krävs EU-kort eller provisoriskt intyg.) 
• Pensionärer med svensk pension bosatta i ett annat EU/EES-land eller 

Schweiz. 
(Ska ha intyg från Försäkringskassan.)

• Övrigt: Migrationsverket subventionerar läkemedel som ingår i 
läkemedelsförmånerna till asylsökande.

Vilka personer har rätt till läkemedelsförmåner?
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• Nytt fält i Patientuppgifter under fliken Allmänt.
• Om patienten har svenskt personnummer är 

”ja” förvalt.
• För patient med reservnummer är fältet tomt 

som förval.
• Är inget val gjort, öppnas Patientuppgifter när 

man försöker förskriva recept.

Är patienten förmånsberättigad eller ej?
Måste ställas in i TC för att det ska gå att skicka recept



Felmeddelande kommer upp vid förskrivning om man 
inte har fyllt i om patienten är förmånsberättigad 
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Idag
”Utan förmån” eller ”Med förmån”- det spelar ingen roll vad du har fyllt i, varan ingår 
ej i läkemedelsförmånen och får därmed inte bytas ut. Patienten får det förskrivna 
läkemedlet och får betala hela priset själv, det räknas ej in i högkostnadsskyddet. 

Exempel 1 - Cipramil 98 st, förpackning utan förmån

Efter 2 juni
”Utan Förmån” Som ovan: Patienten får Cipramil, får betala själv

”Med förmån” Apoteket byter till förmånsberättigat preparat med citalopram
i motsvarande förpackningsstorlek, kostnaden räknas in i patientens 
högkostnadsskydd. 
Om du kryssat i ”Får ej bytas” får patienten Cipramil och får betala 
det själv.  
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Exempel 2 - Strattera 80 mg, ej förmånsberättigat
Idag

”Utan förmån” eller ”Med förmån”- det spelar ingen roll vad du fyllt i, varan ingår ej i 
läkemedelsförmånen och får därmed inte bytas ut. Patienten får det förskrivna läkemedlet och får 
betala hela priset själv, det räknas ej in i högkostnadsskyddet. 

Efter 2 juni
”Utan Förmån” Patienten får Strattera på apoteket, får betala själv.

”Med förmån” Apoteket byter till ett helt förmånsberättigat preparat som räknas in i 
högkostnadsskyddet, det finns många, t ex Atomoxetin Mylan.
Ett alternativ, Atomexin Accord, har förmån med villkor, den får 
apoteket inte byta till. (Subventioneras när svar på tidigare behandling med 
metylfenidat bedöms vara kliniskt otillräckligt, eller när behandling med 
centralstimulerande medel är olämpligt.)
Om du kryssat i ”Får ej bytas” får patienten Strattera och får 
betala själv.
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Exempel 3 – Elvanse, villkorsstyrd förmån

Ej utbytbart. Särskilda villkor reglerar subventionen. (Subventioneras endast när svar 
på tidigare behandling med metylfenidat bedöms vara kliniskt otillräcklig.)

Idag
Om läkaren angett ”med förmån” ingår det i högkostnadsskyddet.

Efter 9 juni
Take Care är nu anpassat så att patienter med personnummer är på förhand angivna 
som förmånsberättigade, för övriga görs en aktiv inställning.
För att visa att förskrivningen uppfyller villkoren för subventionen ska man ange detta 
i doseringsrutan, t ex skriva ”Villkor Förmån Är Uppfylld”



Nuvarande utbyte Tillägg till utbytesreglerna fr.o.m 2 juni 2020
Förskrivet läkemedel ingår i 
förmånerna

Förskrivet läkemedel ingår 
inte i förmånerna eller 
förutsättning för förmån ej 
uppfylld

Förskrivning enligt 
smittskyddslagen

Villkor för utbyte - Arbetsplatskod på receptet
- Patienten är   
förmånsberättigad
- Läkemedel som är utbyt-
bara enligt Läkemedels-
verket

- Arbetsplatskod på receptet
-Patienten är förmåns-
berättigad
-Läkemedel utbytbara enligt 
Läkemedelsverket

-Förskrivning i smittskyddssyfte
-Läkemedlet kostnadsfritt för 
patienten
-Läkemedel som är utbytbara enligt 
Läkemedelsverket

Byte till läkemedel 
med förmåns-
begränsning

Går att byta till Går inte att byta till Om TLV inte har fastställt pris får 
utbyte inte göras till ett läkemedel 
med förmånsbegränsning

Förskrivare/
farmaceut kan 
motsätta sig utbyte

Ja Ja Ja, i vissa fall

Patient kan motsätta 
sig utbyte

Ja Ja Nej

Kostnad utanför 
högkostnadsskyddet 
om patient motsätter 
sig utbyte

Mellanskillnad mot det 
förskrivna läkemedlet

Hela kostnaden för det 
förskrivna läkemedlet

Pat kan inte motsätta sig utbyte.
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https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-
forskrivning/forskrivning/eforskrivning/for-forskrivare

Fördjupad information om förmånsförändringarna finns att 
läsa på Läkemedelsverkets hemsida: 

https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/forskrivning/eforskrivning/for-forskrivare
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