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Solidarisk finansiering, enhetligt
kostnadsansvar för läkemedel
Enhetligt kostnadsansvar för läkemedel som ges till patient inom smittskyddslagen och för
läkemedel som omfattas av nationell solidarisk finansiering
Från och med januari 2012 tar Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) kostnaden för;
1. läkemedel som ges till patient inom ramen för smittskyddslagen, oavsett om de förskrivs
på recept eller rekvireras till klinik eller mottagning.
2. läkemedel som enligt SKL ska finansieras solidariskt av alla landsting, oavsett om de
förskrivs på recept eller rekvireras till klinik eller mottagning.
Detta bidrar till ett mer enhetligt kostnadsansvar i landstingets budget- och styrmodell för
läkemedel. Tidigare hade HSN kostnadsansvaret om läkemedlet förskrevs på recept och
kliniken om läkemedlet rekvirerades.
HSN behåller kostnadsansvaret för dessa läkemedel så länge läkemedlet ingår i nationella
läkemedelsförmånen eller omfattas av den nationella solidariska finansieringen. Om ett
läkemedel förlorar förmån eller inte längre omfattas av den nationella solidariska
finansieringen övergår kostnadsansvaret till kliniken vid nytt budgetår.

Vad behöver jag göra för att HSN ska få kostnaden?
När det gäller läkemedel förskrivna på recept ska du som förskrivare ange SML på receptet.
För beställning av läkemedel som ges inom ramen för smittskyddslagen, se bilaga. Vid frågor
kontakta Apoteket AB:s kundservice på telefon 010-447 7300.
Läkemedel som omfattas av nationell solidarisk finansiering och avser blödarpreparat som
du önskar ta hem till klinik/mottagning kan beställas av behörig beställare på
koagulationsmottagningen.
För beställning av läkemedel som omfattas av nationell solidarisk finansiering och som avser
Gauchers sjukdom, kontakta Apoteket AB:s kundservice på telefon 010-447 7300.
Ytterligare information om beställningsförfarandet kan du få via Apoteket AB:s kundservice.

Kundservice

Telefon: 010-447 7300

Vilka läkemedel omfattas?

1. Läkemedel som ges till patient inom ramen för smittskyddslagen.
2. Läkemedel som enligt SKL ska finansieras solidariskt av alla landsting. År 2011 omfattades
nedanstående ATC-koder (substanser) av den solidariska finansieringen:
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Läkemedel vid HIV-infektion
ATC-kod
J05AE
J05AF
J05AG
J05AR
J05AP
J05AX

Substansnamn
Proteashämmare
Nukleosid och
nukleotidanaloger
Icke-nukleosidanaloger
Virushämmande medel mot
hivinfektioner, kombinationer
Virushämmande medel mot
hivinfektioner, kombinationer
Övriga virushämmare

Läkemedel vid Gauchers sjukdom)
ATC-kod
A16AX06
A16AB02
A16AB10

Substansnamn
Miglustat
Imiglukeras
Velagluceras alfa

Läkemedel vid blödarsjuka
Substansnamn
ATC-kod
B02BD

Koagulationsfaktorer

Bilaga

Beställning av läkemedel som omfattas av smittskyddslagen
För beställning av läkemedel enligt smittskyddslagen har ett antal ”värdenheter” inom
Region Östergötland identifierats. För dessa enheter har Apoteket skapat särskilda
kundnummer. Kundnumret har leveransadress till avdelningen medan fakturan går till
Hälso- och sjukvårdsnämnden.
Enheter som endast tillfälligtvis är i behov av smittskyddsläkemedel hämtar dessa på
närmaste värdenhet. Anser du att din enhet borde fungera som värdenhet, undrar du var
närmaste värdenhet ligger eller har övriga frågor kontakta Apotekets kundtjänst på telefon
010-447 73 00.
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