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Smittskyddsläkemedel
Läkemedel som har förskrivits av läkare mot en allmänfarlig sjukdom (se länk nedan) 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.”
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 feldebiteringar kontaktar Smittskydd förskrivande läkare direkt.
Länk till allmänfarliga, samhällsfarliga och anmälningspliktiga sjukdomar:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/beredskap/overvakning-ochrapportering/anmalningspliktiga-sjukdomar
Länk till Meddelandeblad från Socialstyrelsen:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationer/Kostnadsfrihet-vidundersokning-vard-och-behandling-av-allmanfarlig-sjukdom--Meddelandeblad/
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