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Vilka kostnader står Smittskydd Stockholm för? 
I detta dokument listas laboratorieanalyser, läkemedel och vaccin som betalas av Smittskydd 
Stockholm, alternativt godkänns av Smittskydd Stockholm för betalning av avdelningen för 
somatisk specialistvård, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. 

Laboratorieanalyser 
Flertalet mikrobiologiska laboratorieanalyser betalas av respektive vårdgivare, men central 
finansiering finns för några provtyper: 

• Hiv; antigen-/antikroppstester och konfirmationsprov som utförs på mikrobiologiskt 
laboratorium. Vi betalar dock inte för hiv-tester med snabbsvar.  

• MRSA; screeningprover, men ej allmän odling som visar sig innehålla MRSA 
• Prover i samband med ”utbrott” av smittsam sjukdom, till exempel gastroenterit, efter 

överenskommelse med Smittskydd Stockholm.  
• Molekylär typning av tuberkulos på Folkhälsomyndigheten 
• Hepatit B och C serologi från kriminalvårdsanstalter tagna från personer skrivna i länet 

 
Fakturering ska gå direkt från laboratoriet till Smittskydd Stockholm. Vårdgivaren måste dock 
kontrollera med respektive laboratorium att detta sker, eftersom det finns flera olika 
remissystem. Som exempel måste en speciell kod skrivas i den elektroniska remissen i Take Care 
för att provet ska debiteras Smittskydd. Denna kod kan fås från Take Care-förvaltningen. 

Läkemedel 
Doxycyklin som ungdomsmottagningar rekvirerar för klamydiabehandling faktureras Smittskydd 
Stockholm. 
 
Inga andra läkemedel bekostas av smittskyddet. Observera dock att läkemedel utskrivna för 
behandling av sjukdomar som är allmänfarliga enligt smittskyddslagen ska vara kostnadsfria för 
patienten. Se Smittskydd Stockholms information om kostnadsfrihet (Extern länk). 

Vacciner 
Smittskydd Stockholm betalar vaccinering mot hepatit B och hepatit A för vissa patientgrupper 
enligt nedan: 

Hepatit B-vaccin (Engerix®) till mottagningar som handlägger grupper med ökad risk för 
hepatit B-exposition och som ska erbjudas kostnadsfri hepatit B-vaccination enligt 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer: 

• intravenösa narkotikamissbrukare 
• män som har sex med män 
• sexualpartner till person med akut eller kronisk hepatit B  
• familjemedlemmar i familj med akut eller kronisk hepatit B 
• barn och vårdare som vistas i samma grupp inom barnomsorgsverksamheten som 

HBsAg-positiva småbarn (< 6 år) 
 
Hepatit B-vaccin (Engerix®) beställs via Oriola Kundservice på telefon 031-88 72 90, med 
angivande av Smittskydd Stockholms på kundnummer 30674. 

Hepatit A-vaccin (Havrix®), alternativt gammaglobulin, vid postexpositionsprofylax till 
personer utsatta för hepatit A-smitta som ges inom 14 dagar efter smittotillfället. OBS! Eventuell 
påfyllnadsdos mot hepatit A, efter 6–12 månader, får patienten bekosta själv.  
 
Hepatit A-vaccin (Havrix®) som omfattas av kostnadsfrihet för patienten beställs via Oriola 
Kundservice på telefon 031-88 72 90, med angivande av Smittskydd Stockholms på kundnummer 
30674. Gammaglobulin beställs hos Crucell/SBL Vaccin på tel 08-735 12 50, kundnummer 
30674. 
 
Lämpligen används mottagningens eget vaccin/immunoglobulin till den aktuella patienten, så 
kan ni beställa ersättningsdos på vårt kundnummer. 

https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/smittskydd/amnesomraden/lagar-och-regelverk/kostnadsfrihet/
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