Subventionerade läkemedel utöver
läkemedelsförmånen inom Örebro län
Version

2019-07-01

Region Örebro län subventionerar läkemedel och varor utöver det nationella förmånssystemet till vissa
individer och patientgrupper om särskilda skäl finns. Förskrivningen stödjer sig således på lokala regler som
Region Örebro län har beslutat om.
Omfattningen av regionens subventioner kan förändras över tid, varför det är angeläget att aktuell
information om dessa löpande hämtas från eHälsomyndighetens hemsida, eller från regionens kontaktperson
nedan.
De läkemedel och varor som omfattas av Region Örebro läns subvention, är:












Preventivmedel till unga kvinnor……………………………………......sid 2
Specialkost till vuxna och till barn utanför läkemedelsförmånen………… 3
Spolvätskor (CE-märkta produkter)………………………………………. 4
Undantagshantering av läkemedel utanför förmånen …................................ 5
Syrahämmande läkemedel till barn……………….........................................6
Perorala teofyllinpreparat…………………………………………………. 7
Xyrem-behandling av narkolepsi………………………………………….. 8
Läkemedel till psykiskt sjuka utan sjukdomsinsikt………………………... 9
Saliversättningsmedel…………………………………………………….… 10
Kompletterande tillbehör vid peritonealdialys……………………………... 11
Läkemedel till donatorer på Fertilitetsenheten USÖ……………….………. 12

Utöver de lokalt beslutade subventionerna, beskrivs även hanteringen av
 Smittskyddsläkemedel……………………………………………………. 13
 Läkemedel till personer som vistas i landet utan tillstånd………………... 14
Apoteksaktören behåller i förekommande fall patientens egenavgift och fakturerar regionen överskjutande
del av kostnaden. Region Örebro län faktureras per subvention till angiven fakturaadress. På samtliga
fakturor ska tydligt framgå vilka varor som uthämtats och vilken arbetsplats som förskrivit dessa.
Vid frågor om regionens läkemedelssubventioner kontaktas
Erik Svantesson, 019-602 32 01, erik.svantesson@regionorebrolan.se
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Preventivmedel till unga kvinnor
Subvention av preventivmedel till kvinnor gäller fram till den dag kvinnan fyller 26 år. Ingen särskild
märkning av recepten krävs av förskrivaren. Från den 1 januari 2017 är preventivmedel inom
läkemedelsförmånen fria för kvinnor upp till 21 år och skall därefter ej faktureras.
Arbetsplatskod:

Obligatorisk

Fakturaadress:

Ref 010-ANY037
Region Örebro län
Fakturaservice
Box 1500
701 15 Örebro

Referens på faktura: Preventivmedel
Subvention:

Regionen betalar 100 %.
Subventionens omfattning:
 Preventivmedel som ingår i läkemedelsförmånen, samt
 Vaginalinlägg inom läkemedelsgrupp (ATC-grupp) G02BB01 (Vaginalring
med progestogen (etonogestrel) och östrogen (etinylestradiol))
Vaginalinlägg subventioneras oberoende av kvinnans ålder.
Generiskt utbyte får erbjudas för att hålla nere kostnaderna eller komma runt
bristsituationer, men av följsamhetsskäl är det inte tvingande. Patienten behöver inte
betala eventuell merskillnad mellan preparat.
Expeditionen skall alltid ske utanför förmån (U) och, oberoende av högkostnadsstatus,
faktureras Region Örebro län enligt ovan.

Förskrivare:

Samtliga förskrivare

Patient:

Kvinnor folkbokförda i Örebro län, fram till den dag kvinnan fyller 26 år.
Kvinnor som vistas i landet utan tillstånd får samma subvention som folkbokförda i
länet.
Apoteket ersätts av Migrationsverket för de asylsökandes läkemedel. Egenavgiften för
preventivmedel för asylsökande kvinnor från 18 t.o.m. 25 år skall faktureras Region
Örebro län.

www.regionorebrolan.se/lakemedel
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Regionens subvention av specialkost till vuxna och barn utanför
läkemedelsförmånen
Regionen subventionerar kosttillägg/speciallivsmedel/sondnäringar samt tillbehör till sondmatning vid vissa
sjukdomar, intolerans mot födoämnen eller vid funktionsnedsättning om det finns ett medicinskt behov, så
att patientens energi- och näringsbehov ska kunna tillgodoses.
Arbetsplatskod:

Obligatorisk

Blankett:

I normalfallet sker elektronisk förskrivning som ej omfattas av denna rutin.
Övrig förskrivning sker på regionens blankett
”Beställning specialdest livsmedel samt kosttillägg” eller ”Förskrivning livsmedel för
särskilda näringsändamål”

Fakturaadress:

Ref 010-MKA202
Region Örebro Län
Fakturaservice
Box 1500
701 15 Örebro

Referens på faktura: Speciallivsmedel
Subvention:

Patienten betalar 170 kr i egenavgift per uttag.
Ett uttag motsvarar en månads förbrukning. Patienten får göra fler uttag vid ett och
samma tillfälle, och debiteras då egenavgift för varje enskilt uttag.
Förskrivning görs när det finns ett medicinskt behov vid
 PKU eller galaktosemi
 Mb Crohn, ulcerös kolit, laktosintolerans (endast vid kongenital/medfödd primär
laktasbrist).
 Njursjukdomar
 Leversjukdomar
 Neurologisk sjukdom, cerebral pares
 Övriga fall med otillräckligt energi- och näringsintag (t.ex. vid cancersjukdom,
sväljningsproblem, KOL, cystisk fibros, undernäring vid ätstörning eller liknande
tillstånd)
Observera att subventionen av glutenfria varor upphörde per den 1 januari
2017. Efter detta datum ersätter ej Region Örebro län utlämnade varor.

Förskrivare:

Samtliga förskrivare.
Förskrivning görs av patientens PAL eller, om patienten går på kontroll på
dietistmottagning, av dietisten.

Patient:

Folkbokförd i Örebro län

www.regionorebrolan.se/lakemedel
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Spolvätskor (CE-märkta produkter)
Subvention av spolvätska på recept utskrivet för katetersättning och kateterspolning samt annan behandling
där steril produkt krävs.
Arbetsplatskod:

Obligatorisk

Fakturaadress:

Ref 010-CLU009
Region Örebro Län
Fakturaservice
Box 1500
701 15 Örebro

Referens på faktura: Spolvätskor
Subvention:

Regionen betalar 100%

Förskrivare:

Samtliga förskrivare

Patient:

Folkbokförd i Örebro län

www.regionorebrolan.se/lakemedel
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Undantagshantering av läkemedel utanför förmånen
Subvention av läkemedel som saknar nationell förmån. Region Örebro län kan efter beslut av Hälso- och
sjukvårdsdirektören bevilja särskild subvention för läkemedel under vissa förutsättningar:
• synnerligen angeläget medicinskt behov
• behandlingsalternativ saknas
• användningen bedöms vara kostnadseffektiv
• användningen rör ett fåtal patienter
Recept märkta:
(anges i doseringsfältet)

Undantag, faktureras Region Örebro län

Fakturaadress:

Ref 010-ESV006
Region Örebro Län
Fakturaservice
Box 1500
701 15 Örebro

Referens på faktura:

Undantag Region Örebro län

Arbetsplatskod:

Obligatorisk

Subvention:

Regionen betalar 100%

Förskrivare:

Samtliga förskrivare

Patient:

Folkbokförda i Örebro län

www.regionorebrolan.se/lakemedel
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Syrahämmande läkemedel till barn
Subvention av syrahämmande läkemedel inom barnsjukvården där alternativa förmånsberättigade preparat
saknas, exempelvis för barn med sväljproblem eller där läkemedlet administreras via sond eller
gastrostomiknapp.
Arbetsplatskod:

Obligatorisk

Recept märkta:

Kostnaden debiteras kundnr 9060326

Fakturaadress:

Ref 010-ESV006
Region Örebro Län
Fakturaservice
Box 1500
701 15 Örebro

Referens på faktura: Syrahämmande läkemedel barn
Subvention:

Regionen betalar 100%.

Förskrivare:

Samtliga förskrivare

Patient:

Barn 0-19 år inom barnsjukvården, folkbokförda i Örebro län

www.regionorebrolan.se/lakemedel
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Perorala teofyllinpreparat
Regionen har bedömt att behandling med teofyllin till vissa patienter uppfyller kriterierna för
regionssubventionering utanför läkemedelsförmånen.
Arbetsplatskod:

Obligatorisk

Recept märkta:

Kostnaden debiteras kundnr 9072349

Fakturaadress:

Ref 010-ESV006
Region Örebro Län
Fakturaservice
Box 1500
701 15 Örebro

Referens på faktura: Teofyllinpreparat
Subvention:

Regionen betalar 100%.

Förskrivare:

Samtliga förskrivare

Patient:

Folkbokförd i Örebro län

www.regionorebrolan.se/lakemedel
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Xyrem-behandling av narkolepsi
(undantagshantering av läkemedel i öppenvård som saknar nationell förmån)
Regionen har beslutat att för vissa patienter subventionera behandling med Xyrem till följd av narkolepsi.
Arbetsplatskod:

Obligatorisk

Recept märkta:

Kostnadsfritt. Faktureras Neurokliniken, USÖ AE 51 309

Fakturaadress:

Ref 010-MGU059
Region Örebro Län
Fakturaservice
Box 1500
701 15 Örebro

Referens på faktura: Subvention Xyrem
Subvention:

Regionen betalar 100%.

Förskrivare:

Läkare på Neurokliniken USÖ,
arbetsplatskod 180102210
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Läkemedel till psykiskt sjuka utan sjukdomsinsikt
Subvention av läkemedel till patient med psykotisk sjukdom, där patienten saknar sjukdomsinsikt, är i behov
av regelbunden medicinering och kan förväntas avstå från inköp av medicinen.
Arbetsplatskod:

Obligatorisk

Recept märkta:

Kostnadsfritt

Fakturaadress:

Ref 010-EFR015
Region Örebro Län
Fakturaservice
Box 1500
70115 Örebro

Referens på faktura: ”Fria läkem psykiskt sjuka” samt patientens sex första siffror i personnumret
tillsammans med initialerna i namnet
Subvention:

Regionen betalar 100%.
Läkemedlet expedieras utom förmån (U) och faktureras alltid oavsett
högkostnadsstatus.

Förskrivare:

Förskrivare inom psykiatrin,
arbetsplatskod 18014xxxx

Patient:

Patient inom psykiatrin
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Saliversättningsmedel
Subvention av saliversättningsmedel vid cancersjukdomar samt Sjögrens syndrom.
Arbetsplatskod:

Obligatorisk

Fakturaadress:

Ref 010-CLU009
Region Örebro Län
Fakturaservice
Box 1500
701 15 Örebro

Referens på faktura: 9007069 Saliversättningsmedel
Subvention:

Patienten betalar 170 kr/tre månader i egenavgift

Förskrivare:

Övertandläkare på Käkkirurgiska kliniken,
arbetsplatskod 180103630

Patient:

Folkbokförd i Örebro län
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Kompletterande tillbehör vid peritonealdialys
Subvention av tillbehör till peritonealdialys inom hemsjukvården.
Arbetsplatskod:

Obligatorisk

Fakturaadress:

Ref 010-AST018
Region Örebro Län
Fakturaservice
Box 1500
701 15 Örebro

Referens på faktura: 9007316 Tillbehör peritonealdialys
Subvention:

Regionen betalar 100%

Förskrivare:

Förskrivare på arbetsplatskod 180101017

Patient:

Folkbokförd i Örebro län
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Läkemedel till donatorer på Fertilitetsenheten USÖ
Subvention av läkemedel till donatorer på Fertilitetsenheten.
Recept märkta:
(anges i doseringsfältet)

Donator fertilitet, faktureras Region Örebro län

Fakturaadress:

Ref 010-KST011
Region Örebro Län
Fakturaservice
Box 1500
701 15 Örebro

Referens på faktura:

Donator Fertilitetsenheten

Arbetsplatskod:

Obligatorisk

Subvention:

Regionen betalar 100%.
Läkemedlet expedieras utom förmån (U) och faktureras alltid oavsett
högkostnadsstatus.

Förskrivare:

Förskrivare på Fertilitetsenheten USÖ,
arbetsplatskod 180104510
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Smittskyddsläkemedel
Läkemedel som har förskrivits mot en allmänfarlig sjukdom, och som av förskrivaren bedöms minska risken
för smittspridning, är kostnadsfria för patienten. Nedan följer en del klarläggande angående behandling av
recept på apotek.
Arbetsplatskod:

Obligatoriskt

Faktureras:

Faktureras genom att i expeditionssystemet ange förmånstyp ”S”.

Hantering:

100 % landstingssubvention. Farmacevten ska kontrollera att förskrivaren har
tydliggjort att receptet gäller ett läkemedel som är "Kostnadsfritt enligt SmL".
E-recept måste vara försett med personnummer. Pappersrecept bör vara märkt med
namn och födelsedatum.

Kontaktperson:

Vid frågor kontaktas förskrivaren.

Förskrivare:

Ingen begränsning

Patient:





Personer som är bosatta i Sverige enligt 5 kap. socialförsäkringsbalken
Personer som är försäkrade i andra EES-länder eller Schweiz, det europeiska
sjukförsäkringskortet ska visas upp vid läkarbesök och receptexpedition
Personer som vistas i landet utan tillstånd (”papperslösa”)
Utländska sjömän när det gäller läkemedel vid gonorré klamydia och syfilis enligt
en internationell överenskommelse

Asylsökande:

För asylsökande personer med giltigt LMA-kort faktureras Migrationsverket hela
kostnaden, registreras med U.

Preparat:

Förskrivaren avgör om läkemedlet är kostnadsfritt enligt smittskyddslagen.

Mängd:

Förskriven mängd får hämtas ut enligt de regler som gäller för förmånsberättigade
varor.

Pris:

För förmånsberättigade läkemedel gäller av TLV fastställda priser. Generiskt utbyte
ska göras.

Lagtexter:

Smittskyddslag (2004:168)
Lag om hälso-och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga
tillstånd (2013:407)

www.regionorebrolan.se/lakemedel
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Läkemedel till personer som vistas i landet utan tillstånd
Subvention av läkemedel inom läkemedelsförmånerna till personer som saknar tillstånd att vistas i Sverige.
Vistelsen ska vara stadigvarande och inte enbart tillfällig.
Arbetsplatskod:

Obligatorisk

Recept märkta:

UTill – faktureras Region Örebro län

Fakturaadress:

Ref: 170-MPE086
Region Örebro Län
Fakturaservice
Box 1500
701 15 Örebro

Referens på faktura: UTill
Subvention:

Bestämmelser enligt lag (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som
vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.
Egenkostnaden ska vara högst 50 kr vid varje expeditionstillfälle för läkemedel
utskrivet vid samma tillfälle av samma förskrivare och för högst 3 månaders
behandling. Resterande belopp ska faktureras Regionen.
Barn upp till 18 år betalar ej egenavgift.
Kvinnor 18 till och med 25 år har rätt till gratis preventivmedel, enligt rutinen för fria
preventivmedel till unga kvinnor.
Smittskyddsläkemedel ska lämnas ut utan avgift.

Förskrivare:

Samtliga förskrivare

Patient:

Person som saknar tillstånd att vistas i landet.
Vistelsen ska vara stadigvarande och inte enbart tillfällig.

www.regionorebrolan.se/lakemedel

Version: 2019-07-01
Region Örebro läns subventioner gäller enligt detta dokument tills ny information publiceras.
15 (15)

Aktuellt dokument nås via https://www.ehalsomyndigheten.se/tjanster/subventioner/

Postadress
, Region Örebro län
, Regionkansliet
, Box 1613, 701 16 Örebro
, E-post: regionen@regionorebrolan.se
,
, Besöksadress
, Eklundavägen 2, Örebro
, Tel: 019-602 70 00
, Fax: 019-602 70 08
, Organisationsnummer: 232100-0164
www.regionorebrolan.se

www.regionorebrolan.se/lakemedel

