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Smittskyddsläkemedel 
Läkemedel som har förskrivits av läkare mot en allmänfarlig sjukdom (se lista på nästa sida) och som 
läkaren bedömer minska risken för smittspridning är kostnadsfria för patienten (Smittskyddslag 
2004:168, 7 kap 1§). Region Skåne betalar hela kostnaden för dessa läkemedel. Receptet registreras 
utan förmån. På receptet anges: Smittskyddsläkemedel.  
 
Kostnadsfrihet gäller den som enligt 5 kap. socialförsäkringsbalken är bosatt i Sverige, den som utan att 
vara bosatt här har rätt till förmåner enligt vad som följer av Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG nr 883/2004) om samordning av de sociala trygghetssystemen, samt utländska sjömän när det 
gäller undersökning, vård, behandling och läkemedel vid gonorré, klamydia och syfilis enligt en 
internationell överenskommelse rörande vissa lättnader för sjömän vid behandling för könssjukdom.  
 
I ett Meddelandeblad från Socialstyrelsen med titeln ”Kostnadsfrihet vid undersökning, vård och 
behandling av allmänfarlig sjukdom” från juni 2005 (art nr 2005-1-9) finns förtydligande vad gäller 
reglerna för kostnadsfrihet. Avgörande för om ett läkemedel skall vara kostnadsfritt vid behandling av 
allmänfarlig sjukdom är om det ”har effekt på smittspridningen genom att det t.ex. minskar 
smittsamheten hos sjukdomen eller hämmar tillväxten av smittämnet. Däremot ska läkemedel som 
enbart har betydelse för sjukdomstillståndet som sådant eller eventuella följdsjukdomar och 
komplikationer inte omfattas av kostnadsfriheten. Inte heller läkemedel som kan sägas ha endast 
indirekt betydelse för smittspridning omfattas av kostnadsfriheten.” 
 
Dokumentet kan laddas ner från Socialstyrelsens webbplats: 
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2005/2005-1-9 
 
Smittskydd Skåne får fakturor från det apotek där patienten hämtat ut sitt läkemedel och granskar dessa 
innan betalning. Om läkemedlet som debiterats Smittskydd Skåne inte uppfyller ovanstående kriterier 
för kostnadsfrihet kontaktas respektive apotek för kreditering och läkemedlet belastar då förskrivande 
läkares klinik. Vid upprepade fel debiteringar kontaktar Smittskydd förskrivande läkare direkt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2004:168
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2004:168
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100110.htm#K5
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2005/2005-1-9
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Allmänfarliga sjukdomar enligt Smittskyddslag 2004:168 
 
- campylobacterinfektion 
- difteri 
- fågelinfluensa (H5N1) 
- infektion med enterohemorragisk E.coli (EHEC) 
- giardiainfektion 
- gonorré 
- hepatit A-E 
- hivinfektion 
- infektion med HTLV I eller II 
- klamydiainfektion 
- kolera 
- infektion med meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA) 
- mjältbrand 
- paratyfoidfeber 
- pest 
- infektion med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G 
- polio 
- rabies 
- salmonellainfektion 
- shigellainfektion 
- smittkoppor 
- svår akut respiratorisk sjukdom (SARS) 
- syfilis 
- tuberkulos 
- tyfoidfeber 
- virala hemorragiska febrar exkl. denguefeber och sorkfeber (nefropathia epidemica) 
 
 
  
   
 


