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E-hälsomyndighetens yttrande över departementsskrivelsen Kostnads-

ansvar för smittskyddsläkemedel (Ds 2015:20)  

E-hälsomyndigheten har tagit del av den rubricerade remissen (ert diarienummer 

S2015/3231/FS). E-hälsomyndigheten ser positivt på att förtydliga landstingens an-

svar för kostnaderna för smittskyddsläkemedel. E-hälsomyndigheten vill också på-

tala vikten av att införandet av de ändringar som föreslås i departementsskrivelsen 

samordnas med de ändringar om uppgift om kostnadsfrihet enligt smittskyddslagen 

som föreslås i delbetänkandet Läkemedel för särskilda behov, SOU 2014:20. 

I departementsskrivelsen föreslås ett förtydligande i smittskyddslagen (2004:168) 

om vilket landsting som ska ersätta öppenvårdsapoteken för kostnaderna för smitt-

skyddsläkemedel. Det landsting inom vars område patienten är bosatt ska ersätta 

öppenvårdsapoteken för kostnaderna. Om patienten inte är bosatt inom något lands-

tings område ska i stället det landsting ersätta kostnaderna inom vars område den 

som förskrivit läkemedlet har sin verksamhetsort. E-hälsomyndigheten tillstyrker 

förslaget. 

Vidare föreslås att bestämmelserna om vilka som är förmånsberättigade i smitt-

skyddslagen förtydligas. Det ska framgå att kostnadsfriheten gäller den som utan att 

vara bosatt här har rätt till vårdförmåner i Sverige vid sjukdom, enligt vad som följer 

av Europaparlamentets och rådets förordning (EG 883/2004). E-hälsomyndigheten 

tillstyrker förslaget. 

I departementsskrivelsen föreslås förtydligande av kostnadsansvaret för smittskydds-

läkemedel, men i bakgrunden beskrivs också det utökade uppdrag om betalnings-

förmedling för E-hälsomyndigheten som föreslagits i delbetänkandet Läkemedel för 

särskilda behov (SOU 2014:20). E-hälsomyndigheten bedömer att ett sådant utökat 

betalningsförmedlingsuppdrag – alltså att förmedla ersättning även för andra typer 

av subventioner än läkemedelsförmånen – skulle medföra ökade kostnader i form av 

resurser och tidsåtgång för E-hälsomyndigheten. Detta framgår dock inte av konse-

kvensanalysen i departementsskrivelsen. Det krävs dock ytterligare analys för att 

mer exakt kunna bedöma hur mycket kostnaderna skulle öka. 

Idag förskrivs smittskyddsläkemedel utom läkemedelsförmånen. För förskrivningar 

utom förmånen är uppgift om arbetsplatskod inte obligatorisk idag. Om det ska vara 

eHälsomyndigheten 

St. Eriksgatan 117 

113 43 Stockholm 

www.ehalsomyndigheten.se 

org.nr: 202100-6552 

mailto:s.registrator@regeringskansliet.se
mailto:s.fs@registrator@regeringskansliet.se


 

 

  

 

DIARIENUMMER 

2015/02946 

möjligt att avgöra förskrivarens verksamhetsort, vilket föreslås i departementsskri-

velsen, menar dock E-hälsomyndigheten att arbetsplatskod behöver vara en obligato-

risk parameter även för förskrivningar som görs med stöd av smittskyddslagen. Vi-

dare bedömer E-hälsomyndigheten att om det tidigare föreslagna utvidgade uppdra-

get om betalningsförmedling och förslaget i departementsskrivelsen om kostnadsan-

svar ska kunna genomföras så behöver arbetsplatskod vara en obligatorisk parameter 

även för smittskyddsläkemedel. I E-hälsomyndighetens nuvarande uppdrag kring 

betalningsförmedling (Distribution av Läkemedelsförmån) används redan idag upp-

giften om arbetsplatskod för att kunna hänföra förmånsbeloppet till rätt landsting i de 

fall där uppgift om patientens bostadsort inte är känd. E-hälsomyndigheten menar att 

det är lämpligt med ett liknande förfarande om myndigheten får ett utvidgat uppdrag 

om betalningsförmedling avseende smittskyddsläkemedel. 

Beslut om denna remiss har fattats av generaldirektören Torsten Håkansta. I den 

slutliga handläggningen har avdelningschefen Mats Nilsson, systemförvaltaren 

Sandra Müller, juristen Charlotta Sandström och projektledaren Gabriella Lundin 

deltagit. Utredaren Rickard Broddvall har varit föredragande. 
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