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Ersättning för vissa läkemedel som inte ingår i de 
allmänna läkemedelsförmånerna  

I den överenskommelse som regeringen och SKL träffat om statens 
ersättning till landstingen för kostnader för läkemedelsförmåner framgår 
bland annat att enstaka individer kan ha ett medicinskt behov av ett 
läkemedel som inte är subventionerat. Det gäller enbart om användningen 
är kostnadseffektiv.  

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att de regionägda 

akutsjukhusen fr.o.m. 2020-01-01 ska ha fullt kostnadsansvar för 

subvention av receptförskrivna läkemedel som inte ingår i 

läkemedelsförmånerna. 

Enheten för individuella vårdärenden (IVÄ) handlägger från och med 

2020-01-01 inte längre ansökningar om kostnadsersättning för läkemedel 

utanför förmånen från följande regionsjukhus: Danderyds sjukhus, 

Södersjukhuset, Södertälje sjukhus, Karolinska universitetssjukhuset och 

Sankt Eriks ögonsjukhus. Denna information riktar sig således till läkare 

som inte är verksamma vid något av ovan nämnda sjukhus. 

Ansökan om läkemedel utanför förmånen 

Kostnadsersättning kan i vissa fall beviljas om något av nedanstående 

kriterier kan styrkas av behandlande läkare: 

-Patienten har en verifierad överkänslighet mot de alternativa läkemedel

som rekommenderas inom förmånen.

- Patienten har oacceptabla biverkningar av de alternativa läkemedel som

rekommenderas inom förmånen.

-Patienten har ett verifierat medicinskt behov av ett specifikt läkemedel där

alternativ inom förmånen saknas.

Samtligt ska beskrivas i ansökan liksom anamnes, fullständig 

läkemedelslista, medicinskt behov och dosering av läkemedlet samt 

effektutvärdering under prövoperioden.  

Övrig info: 

• Läkemedlet ska vara godkänt i Sverige av Läkemedelsverket och
omfattas av läkemedelsförsäkringen.

• Om behandling med läkemedlet endast ska ske under en begränsad
period har behandlande vårdgivare kostnadsansvaret.
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• Subvention för receptfria läkemedel bekostas ej av Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen

• Nationella beslut och rekommendationer ska följas.

Ansökan skickas till: 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
Enheten för Individuella vårdärenden 
Box 30017
104 25 Stockholm

Arbetsplatskod:  Obligatoriskt  

Faktureras:  Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 1500, Ref 

1500830, Box 120 81, 102 23 STOCKHOLM  

Hantering: 100 % landstingssubvention. Recept kan endast 

expedieras med landstingssubvention om 

patienten uppvisar beslut om subvention, 

utfärdat av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.  

Kontaktperson: Behandlande läkare eller läkemedelsansvariga 

på Enheten för individuella vårdärenden, Hälso- 

och sjukvårdsförvaltningen, tel.0812313 200.  

Förskrivare: Enligt beslut  

Patient: Subvention beslutas efter prövning på 

individnivå av Hälso- och 

sjukvårdsförvaltningen.  


