Höjt tak i högkostnadsskyddet den 1 januari 2020
Från och med den 1 januari 2020 höjs taket i högkostnadsskyddet för läkemedel från
2 300 kronor till 2 350 kronor.

Sammanlagd varukostnad:

Du betalar mest:

5 767 kr

FRIKORT 2 350 kr
10 % av kostnaden

4 164 kr
25 % av kostnaden

2 243 kr

2 190 kr
1 709 kr

50 % av kostnaden
1 175 kr

1 175 kr
100 % av kostnaden

Enligt den nya trappan betalar du aldrig mer än 2 350 kronor under en tolvmånadersperiod för
läkemedel som omfattas av högkostnadsskyddet.
Ditt högkostnadsskydd justeras automatiskt så att du hamnar rätt i den
nya trappan. Det innebär att du får betala ikapp enligt tabellen nedan första gången du handlar
läkemedel efter årsskiftet.
Betald egenavgift före den 1 januari 2020
0 – 1 150 kronor
1 150 – 1 673 kronor
1 674 – 2 143 kronor
2 144 – 2 300 kronor

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

Befinner du dig precis mellan två trappsteg kan det extra beloppet avvika lite från det som
anges i tabellen, men det blir aldrig högre än 37,73 kronor.
Höjningarna i högkostnadsskyddet beror på att prisbasbeloppet för 2020 har höjts till
47 300 kronor.
Du som betalat 2 300 kronor senast den 31 december 2019 och uppnått frikort behåller frikortet
så länge det gäller. Först därefter går du in i den nya trappan.
Mer information
På Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets webbplats finns mer information om hur
högkostnadsskyddet fungerar: www.tlv.se

Exempel på hur apotekskunder påverkas

Robin har handlat läkemedel som omfattas av högkostnadsskyddet
för 1 075 kronor under 2019. Robin nådde därmed inte upp till något
rabattsteg i högkostnadstrappan under 2019.
I januari 2020 köper Robin ett läkemedel som kostar 559 kronor. Den nya
högkostnadstrappan gäller direkt för Robin eftersom hon nu hamnar över gränsen för
det första trappsteget, som från den 1 januari 2020 är 1 175 kronor.
Robin betalar hela kostnaden för sitt läkemedel tills hon når första steget i den nya
högkostnadstrappan, 1 175 kronor. Därefter betalar hon 50 procent av resterande
kostnad för läkemedlet. (100 kronor plus hälften av 459 kronor, totalt 229,50 kronor).
I detta fall blir Robins kostnad 329,50 kronor

Kim har handlat läkemedel för 1 800 kronor under 2019 och nådde då
andra steget i högkostnadstrappan, där kunden betalar 25 procent av
kostnaden.
I januari 2020 köper Kim ett nytt läkemedel som kostar 100 kronor. Han betalar då totalt
49,43 kr för sitt läkemedel. De 49,43 kronor Kim betalar består av två delar.
Den första delen, 25 kronor, betalar Kim eftersom han befinner sig på andra steget i
högkostnadstrappan och själv ska stå för 25 procent av kostnaden för läkemedlet.
Den andra delen, 24,43 kronor, betalar Kim för att hamna rätt i den nya
högkostnadstrappan.
Kim betalade 1 800 kronor under 2019 för sina läkemedel, men enligt den nya trappan
ska han betala 1 824,43 kronor för samma läkemedel. Kim får därför betala 24,43 kronor
för att hamna på rätt nivå i den nya högkostnadstrappan som gäller från den 1 januari.

Tintin har handlat läkemedel för 2 300 kr under 2019 och nådde då
taket i högkostnadsskyddet för läkemedel och fick ett frikort.
När Tintin i januari 2020 ska handla läkemedel behöver hon inte betala något för det
eftersom hon redan har frikort.
Ett frikort gäller under hela kortets giltighetstid, även om det sker en höjning av taket i
högkostnadsskyddet.
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