Frågor och svar om höjning av högkostnadsskyddet
Från och med årsskiftet höjs taket för högkostnadsskyddet för läkemedel från
2 300 kronor till 2 350 kronor. Detta innebär att du uppnår frikort för läkemedel
när dina kostnader har överstigit 2 350 kronor inom ett år.
Vad är högkostnadstrappan?
Högkostnadstrappan är en modell för när och hur mycket priset på dina läkemedel
reduceras i samband med att du betalt särskilda beloppsgränser. När taket för
högkostnadsskyddet höjs justeras även övriga steg i högkostnadstrappan, så att du
måste betala mer själv innan du får den stegvisa rabatten jämfört med tidigare.
Vad menas med frikort för läkemedel?
Du betalar aldrig mer än 2 350 kronor per tolvmånadersperiod för dina läkemedel.
När du har nått den gränsen får du ett så kallat frikort, som innebär att du inte
behöver betala mer för dina läkemedel under innevarande tolvmånadersperiod.
Vad gäller för redan uppnådda frikort?
Frikort som har uppnåtts under 2019 (dvs. att du betalat 2 300 kr för dina
läkemedel) påverkas inte av höjningen, utan dessa gäller fram till att den aktuella
perioden tar slut.
Vad innebär höjningen av taket i högkostnadsskyddet?
Kortfattat innebär höjningen att gränsen för när du betalar hela
läkemedelskostnaden höjts från 1 150 kronor till 1 175 kronor. Även de övriga
beloppen, eller stegen, i den så kallade högkostnadstrappan har höjts. Du måste
alltså betala lite mer själv för dina förmånsberättigade läkemedel, totalt sett 50
kronor under en tolvmånadersperiod. Du betalar dock aldrig mer än 2 350 kronor.
Vilken blir skillnaden gentemot tidigare för mig som apotekskund?
Höjningen innebär att du totalt sett under en tolvmånadersperiod får betala 50
kronor mer för din förmånsberättigade (subventionerade) läkemedel, alltså de
läkemedel som omfattas av högkostnadsskyddet.
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Varför blir min rabatt lägre efter den 1 januari 2020?
Det beror på den höjning av taket i högkostnadsskyddet som trädde i kraft den 1
januari 2020. Tanken är att apotekskunder under en tolvmånadersperiod ska betala
totalt 50 kronor mer för våra förmånsberättigade läkemedel.
Jag var på apoteket igår och fick betala mer än vad jag väntade mig, varför?
På grund av att högkostnadstaket höjdes vid årsskiftet anpassar sig ditt
högkostnadsskydd till de nya stegen i högkostnadstrappan. Det innebär att du vid
ett eller några tillfällen kan få betala lite mer än tidigare för dina
förmånsberättigade läkemedel. Detta gäller dock enbart för dig som sedan 2019 är
inne i en befintlig högkostnadsperiod och som köpt förmånsberättigade läkemedel
för mer än 1 150 kronor.
Dina kostnader kommer dock aldrig att överstiga 2 350 kr under en
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tolvmånadersperiod.
Hur mycket extra kommer jag behöva betala?
Vid ditt första köp på ett apotek under 2020 så kommer du behöva köpa in dig på
den nya trappan, och den summan du behöver betala då varierar beroende på hur
mycket du redan betalat i egenavgift:
Betald egenavgift
0 – 1 150 kr
1 150 – 1 673 kr
1 674 – 2 143 kr
2 144 – 2 300 kr

Extra belopp att betala
0 kr
12,50 kr
24,43 kr
37,73 kr

Detta belopp är en engångssumma, efter du har betalat denna så fungerar ditt
högkostnadsskydd som vanligt.
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Varför har taket höjts?
Anledningen till att kostnadstaket höjs är att det beräknas utifrån prisbasbeloppet,
enligt 5§ (2002:160) lagen om läkemedelsförmåner. Under 2020 höjs
prisbasbeloppet till 47 300 kronor, från 2019 års 46 500 kronor. Det gör att även
taket för högkostnadsskyddet höjs. Totalt sett under en tolvmånadersperiod
handlar det om högst 50 kronor mer som du får betala för dina förmånsberättigade
läkemedel.
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