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Kostnadsansvar för läkemedel i Region Kalmar län 
Enligt beslut av Landstingsdirektören 2017, Dnr 080194, har enheter inom hälsovalet 
kostnadsansvar för läkemedel som är märkta ”Bas/allmänläkemedel”. Övriga 
förvaltningar har kostnadsansvar för sin egen förskrivning oavsett klassificering av 
kostnadsansvar. Detta dokument beskriver huvudprinciper för kostnadsansvar. Enbart 
läkemedel förskrivna på recept är aktuella.  
 
Psykofarmaka som inte räknas som Bas/allmänläkemedel räknas som 
”Klinikläkemedel-Psykiatri”.  
 
Övriga läkemedel räknas som ”Klinikläkemedel-HSF”.  
 
Nya läkemedel som tillkommer och som tillhör definierade huvudprinciper 
klassas som dessa. Övriga nya läkemedel klassas som Klinikläkemedel-HSF 
fram till en eventuell ändring av kostnadsansvaret vid 
Läkemedelskommitténs årliga genomgång av kostnadsansvar för läkemedel. 
Under året kan enstaka läkemedel efter särskild prövning flyttas från en lista 
till en annan. 
 
 
Huvudregler för vilka läkemedelsgrupper som klassas som 
Bas/allmänläkemedel 
 
Alla läkemedel som tas upp i ”Rekommenderade läkemedel i Kalmar län” samt 
läkemedel för behandling av vanliga sjukdomar som normalt handläggs i primärvården. 
Ett fåtal undantag förekommer. För fullständig lista kontakta Läkemedelssektionen.  

Följande grupper ingår alltid som Bas-Allmänläkemedel: 

- Läkemedel mot förstoppning (ATC- grupp A06A) 

- Läkemedel mot diarré (ATC-grupp A07B)   

- Propulsionsdämpande medel (ATC-grupp A07DA) 
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- Diabetesmedel (ATC-grupp A10) 

- Alla NOAK/DOAK = direktverkande orala antikoagulantia och alla 
lågmolekylära hepariner  

- Medel mot hypertoni (enligt godkänd indikation) oavsett ATC-kod  

- Medel mot förhöjda blodfetter (ATC-grupp C10) 

- NSAID för systemiskt bruk (ATC-grupp M01A) samt för utvärtes bruk (ATC-
grupp M02A)  

- Medel med indikation osteoporos (inom ATC-grupp M05B) 

- Smärtlindrande medel (ATC-grupp N02A och N02B)  

- Medel mot migrän (ATC-grupp N02C) 

- Medel vid Parkinson: Dopamin och dekarboxylashämmare (ATC-
grupp N04BA02), men inte Duodopa och Flexilev som tillhör 
samma ATC-grupp 

- Medel mot depression (ATC-grupp N06A)  

- Medel mot KOL och astma (ATC-grupp R03) 

- Vacciner som förskrivs på recept (ATC-grupp J07) 

- Förbrukningsartiklar läkemedelsnära, lungfunktion, vissa 
inhalationstillbehör, vissa inhalationsapparater (ATC Y93DA, 
Y93DB, Y93DC) 

I de fall de inte rekvireras: 

- Livsmedel för särskilda näringsändamål, förmån till barn < 16 år 
(ATC Y75) 

- Förbrukningsartiklar diabetes (ATC Y92) 

Undantag från huvudprinciperna görs efter särskild bedömning av 
Läkemedelskommittén.  
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