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Så fungerar högkostnadsskyddet
– Högkostnadsskyddet ger tillgång till läkemedel på recept till subventionerat pris.
De flesta läkemedel du får på recept ingår i högkostnadsskyddet. Högkostnadsskyddet
minskar din kostnad för dessa läkemedel stegvis.

Så här minskar din kostnad enligt högkostnadsskyddet
Du betalar aldrig mer än 2 350 kronor under en 12-månadersperiod. När du gör ditt första inköp av varor
som du får på recept, sträcker sig din 12-månadersperiod fram till och med samma datum nästa
år. När de tolv månaderna passerat inleder du en ny period som ger dig kostnadsreduktion efter
inköp över 1 175 kronor. Läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet är kostnadsfria för barn under 18
år. För utbytbara läkemedel får den som motsätter sig utbyte betala en merkostnad.
Preventivmedel som ingår i högkostnadsskyddet är kostnadsfria för personer som vid inköpstillfället inte
har fyllt 21 år. För utbytbara preventivmedel får den som motsätter sig utbyte betala en merkostnad.

Din del av kostnaden
Om din kostnad för receptbelagda varor överstiger 1 175 kronor under en
12-månadersperiod subventioneras ditt inköp med statliga medel.
I figuren nedan kan du se din prisreduktion. Vid varje nytt inköp under din 12- månaders
period fortsätter du från det trappsteg i högkostnadstrappan där du stod vid ditt förra inköp.

Högkostnadsskyddet ger en stegvis kostnadsreducering.

Den maximala kostnaden motsvarar 0,05 gånger prisbasbeloppet avrundat nedåt till
närmaste femtiotal kronor.

2 (2)

Alla bosatta i Sverige omfattas
Reglerna för högkostnadsskyddet omfattar alla personer som är bosatta eller anställda i
Sverige. Omfattas gör även personer i EES-området och vissa andra länder när de vistas i
Sverige. Reglerna är desamma oavsett vilket apotek i Sverige du vänder dig till.

De här produkterna ingår i högkostnadsskyddet

De varor du får på recept är främst receptbelagda läkemedel och en del förbrukningsartiklar
som till exempel hjälpmedel för stomiopererade. Produkter som kan behövas för att tillföra
kroppen ett läkemedel eller för egenkontroll av läkemedel ingår också, men är helt
kostnadsfria. Exempel på sådana produkter är sprutor och blodsockerstickor.
Det ställs höga krav på de varor som ingår i högkostnadsskyddet. Kraven anges i lagen om
läkemedelsförmåner. Med utgångspunkt i lagen beslutar den statliga myndigheten TLV,
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, vilka varor som ska få statlig subvention och som
ska ingå i högkostnadsskyddet.

Apoteken frågar om du vill byta ditt läkemedel till ett med lägre pris

En del läkemedel har olika pris trots samma verksamma innehåll och effekt. Färg, form och
utseende på förpackning kan också variera. De är exempel på så kallade utbytbara
läkemedel. Om du har fått recept på ett sådant läkemedel är apoteken skyldiga att fråga dig
om du vill byta det till ett alternativ med lägre pris. När det finns utbytbara läkemedel från
olika tillverkare är det endast det tillgängliga läkemedlet med det lägsta priset som ingår i
högkostnadsskyddet fullt ut. Det finns några undantag från den här regeln. Den läkare som
skrivit receptet kan bedöma att läkemedlet inte ska bytas ut av medicinska skäl. Ett annat
undantag är om du inte vill byta till det som apoteket erbjuder och därmed väljer att betala
hela eller en del av kostnaden själv.
Om läkemedlet du fått på receptet inte ingår i högkostnadsskyddet ska apoteken fråga dig
om du vill byta till ett läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet.

Alla apotek vet hur mycket subvention du ska ha
För att du alltid ska få rätt prisreduktion kan du välja att vara med i högkostnadsdatabasen
som alla apotek i Sverige är anslutna till. Då registreras kostnaden för ditt inköp där, liksom
när och var det skedde. Det belopp du har uppnått i 12-månadersperioden noteras också
där, liksom när perioden startade samt ditt personnummer och ditt namn.

Om du har frågor om högkostnadsskyddet
Mer information om högkostnadsskyddet kan du få på ditt apotek.
Du kan också vända dig till Läkemedelsupplysningen på Läkemedelsverket. De har
öppet helgfria vardagar kl. 08.00 - 18.00 och du når dem på telefonnummer 0771-46 70 10.
Det finns även ett skydd mot höga kostnader för sjukvård och tandvård som följer andra
regler. Om du har frågor om det kan du vända dig till ditt landsting respektive till
Försäkringskassan.

