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Kostnadsansvar för läkemedel enligt Ersättningsbilagan till 

Avancerad sjukvård i hemmet och 

Specialiserad palliativ slutenvård 

Vårdgivaren ska enligt Ersättningsbilagan i FFU stå "för samtliga kostnader 

för läkemedel som används i verksamheten med undantag för de läkemedel 

som finns nivågrupperade enligt ATC-kodstruktur”. 

 

Ifall Vårdgivare inom vårdgrenarna Avancerad sjukvård i hemmet och 

Specialiserad Palliativ slutenvård har det medicinska behandlingsansvaret 

ersätter Beställaren för de läkemedelskostnader som nivågrupperats under 

nedanstående ATC-koder. 

 

Listan gäller from 1 februari 2022 och revideras vid behov. 

 
o A04 Antiemetika 

o A07 Antidiarroika och medel vid intestinala infektioner och inflammationer 

o B01AD Enzymer 

o B02BX05 Eltrombopag 

o B03X Övriga medel vid anemier 

o B05 Blodsubstitut och infusionsvätskor 

o C02KX01 Bosentan 

o C02KX02 Ambrisentan 

o C02KX04 Macitentan 

o C03XA01 Tolvaptan 

o H01 Hypofys- och hypotalamushormoner samt analoger 

o J Antiinfektiva medel för systemiskt bruk 

o L Tumörer och rubbningar i immunsystemet 

o M05BA08 Zoledronsyra 

o M05BX04 Denosumab 

o N03AB05 Fosfenytoin 

o N07X Övriga medel med verkan på nervsystemet (medel mot ALS) 

o V03AC03 Deferasirox 

 

 

Vårdgivaren ansvarar för att lägga upp läkemedelsförrådet i EK-katalogen. 

I samband med det skapas en unik GLN-kod. Via Uppföljningsportalen 

(GUPS) kan vårdgivaren sedan ta fram en rapport för ASIH/SPSV-

läkemedel kopplat till förrådet.  
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Instruktion för att ta fram fakturaunderlaget till 

undantagsläkemedel i ASIH och SPSV 

 

 

Skaffa lösenord för att kunna logga in på GUPS. 

IT-Servicedesk hjälper till med detta. 

 

Logga in på GUPS. 

Välj fliken läkemedel. 

Under rubriken till vänster ”hur vill du göra ditt urval” välj ”vårdenhet i EK” 

Under rubriken ”sök vårdenhet” till vänster skriv ”ASIH”. 

En rullist kommer fram välj er egen enhet dubbelklicka på namnet. 

Till vänster under rubrik ”rapporter” välj sedan ”ASIH/SPSV 

undantagsläkemedel”. 

 

Gör sedan urvalet för vilken tidsperiod underlaget ska vara, tryck enter och 

underlaget kommer fram. 

Längst ner i detta så står GLN-koden som det avser. Kolla att det är det 

GLN-koden ni använder när ni rekvirerar till ASIH/SPSV. 

 


