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Lag
om ändring i lagen (2002:160) om
läkemedelsförmåner m.m.;

Utkom från trycket
den 30 november 2010

utfärdad den 18 november 2010.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 och 22 §§ lagen (2002:160) om
läkemedelsförmåner m.m. ska ha följande lydelse.
4 §2 Rätt till förmåner enligt denna lag har
1. den som är bosatt i Sverige, och
2. den som, utan att vara bosatt här, har rätt till vårdförmåner i Sverige vid
sjukdom eller moderskap enligt vad som följer av Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av
de sociala trygghetssystemen3. Detsamma ska gälla för den som avses i
5 kap. 7 § första stycket socialförsäkringsbalken och som omfattas av nämnda förordning.
Rätt till förmåner enligt 5 och 20 §§ med undantag för varor som avses i
18 § andra punkten har även den som i annat fall, utan att vara bosatt i Sverige, har anställning här.
Särskilda bestämmelser om kostnadsfria läkemedel gäller för dem som får
sjukhusvård som avses i 5 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) samt för
den som åtnjuter hemsjukvård som avses i 3 e eller 18 d § hälso- och sjukvårdslagen och för den som bor i sådan särskild boendeform som avses i
18 d § samma lag.
22 § Kostnader för förmåner enligt denna lag ersätts av det landsting inom
vars område den berättigade är bosatt.
Om den berättigade inte är bosatt inom något landstings område, ska det
landsting inom vars område den berättigade är förvärvsverksam eller, när det
gäller en person som är arbetslös, det landsting inom vars område personen
är registrerad som arbetssökande, svara för kostnader för förmåner enligt
denna lag. När det gäller den som är berättigad till förmåner enligt denna lag
i egenskap av familjemedlem till anställd eller egenföretagare enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004, ska i stället det landsting inom vars område den anställde eller egenföretagaren är förvärvsverksam eller registrerad som arbetssökande svara för kostnaderna för förmånerna.
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I andra fall än som avses i första och andra styckena ersätts kostnaderna
av det landsting inom vars område den som förskrivit en förmånsberättigad
vara har sin verksamhetsort.
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för den som omfattas av rådets
förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen4.
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