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Landstingssubventionerade läkemedel
Landstinget Sörmland subventionerar läkemedel och närstående varor utöver
läkemedelsförmånen till vissa individer och patientgrupper om särskilda skäl finns.
Omfattningen av landstingets subventioner kan förändras över tid, varför det är angeläget att
aktuell information om dessa löpande hämtas från Landstingets hemsida. För apotek finns
information för samtliga landsting att tillgå via ehälsomyndighetens webbplats.
Vad som subventioneras anges av lagar och lokala politiska beslut. Detta dokument beskriver
vad som subventioneras, hur detta ska anges på förskrivningen och hur apoteken ska redovisa
och fakturera landstinget.
Det är landstingets ansvar att förskrivningarna utfärdas korrekt. Apotek ska expediera receptet
utifrån de av förskrivaren angivna uppgifterna och behöver inte kontrollera riktigheten i
dessa. Det är dock önskvärt att apoteken informerar landstingets kontaktperson om avvikelser
framkommer i syfte att tydliggöra och utveckla informationen kring dessa.
För att ett recept ska kunna subventioneras bör samtlig information om subventionen finnas
på receptet. Om information saknas men det är uppenbart att patienten ska omfattas av
subventionen ska apoteket betrakta receptet som subventionerat. Vid eventuella oklarheter
kan landstingets kontaktperson tillfrågas.
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Fakturainformation för apotek
Apoteksaktören behåller i förekommande fall patientens egenavgift och fakturerar landstinget
överskjutande del av kostnaden. Fakturering ska ske per subvention månadsvis och faktura
sändas till:

Landstinget Sörmland
Box 529
631 07 Eskilstuna
Av fakturan ska framgå subventionstyp, referensnummer samt aktivitetskod enligt nedan
stående lista
Subventionstyp

Referensnummer

Aktivitetskod

Preventivmedel till unga
kvinnor

843601900

82204

Läkemedel till psykiskt
sjuka som saknar
sjukdomsinsikt

843601900

10223

Livsmedel (SÄRNÄRprodukter) till vuxna

843601900

Spolvätskor (CE-märkta
produkter)

843601900

10224

I vissa fall läkemedel utan
förmån

843601900

10221

Papperslösa

659106591

10235

Därutöver ska på fakturan löpnummer (eller motsvarande), expeditionsdatum, arbetsplatskod
och information om varan samt vilket belopp som fakturerats framgå för varje transaktion.
Om möjligt vill landstinget även ha födelsedatum (ÅÅMMDD) och förskrivarens namn.
Fakturering av smittskyddsläkemedel sker från 1 oktober 2016 genom eHälsomyndigheten.
Apoteken ”fakturerar” smittskyddsläkemedel genom att markera förmånstyp ”S” i sina
expeditionssystem.
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Smittskyddsläkemedel1
Beskrivning av subventionen:
Enligt smittskyddslagen ska läkemedel som förskrivs mot allmänfarlig sjukdom och som
bedöms minskar risken för smittspridning vara kostnadsfria för patienten. Max 3 månaders
förbrukning per uttag. Hela kostnaden debiteras landstinget.
För asylsökande gäller subvention enligt avsnittet ”Läkemedel till asylsökande och
papperslösa” nedan.
Patienter som omfattas:

Bosatta i Sverige

Den som har rätt till förmåner enligt EG 883/2004 (EU medborgare)

Utländska sjömän (vid gonorré, klamydia och syfilis)

Andra som vistas i Sverige men som inte anses tillfälligt
Förskrivare som omfattas:
Samtliga förskrivare
Uppgifter som ska anges på recept:
I doseringstexten:
Fritt enligt SML
Arbetsplatskod:
Obligatorisk
För dospatienter anges följande i Pascal (dosrecept):
I doseringstext/kortnotation: Skriv in ”Fritt enligt SML”
Information till apotek:
Markera transaktionen med förmånstyp ”S”.

1

Enligt Smittskyddslag (2004:168)
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Preventivmedel till unga kvinnor 2
Beskrivning av subventionen:
Då patienten erhåller läkemedelsförmån, exempelvis kostnadsfrihet utifrån förmånslagen eller
då patienten erhållit frikort, gäller detta före den av landstinget beslutade subventionen.
Subvention gäller alla på marknaden förekommande typer av hormonella antikonceptionella
preventivmedel som ingår i läkemedelsförmånen samt följande produkter när de inte ingår i
läkemedelsförmånen då det finns medicinskt motiverade skäl:




NuvaRing
Ornibel
Vagiprev

Patienten betalar vid nyförskrivning av preventivmedel
25 kr/3 månaders förbrukning. Därefter betalar patienten 25 kr/3 månaders förbrukning eller
100 kr/årsförbrukning. Hormonspiral och p-stavar betalas med 100 kr som engångskostnad
för patienten.
Då utbyte på apotek är aktuellt utifrån förmånslagen betalar patienten den eventuella
merkostnad som uppkommer om patienten motsätter sig utbyte.
Patienter som omfattas:
Gäller kvinnor, folkbokförda i Sörmland, t o m den dag de fyller 26 år. Även asylsökande och
papperslösa som stadigvarande uppehåller sig i Sörmland ska jämställas med folkbokförda, se
nedan för förtydligande
Förtydligande om vad som gäller preventivmedel och landstingssubvention:
Alla under 18 år
– Allt inom nationell läkemedelsförmån är kostnadsfritt enligt nationell subvention
– Allt utanför förmånssystemet – fullt pris UNDANTAG NuvaRing, Ornibel och
Vagiprev som är lokalt landstingssubventionerat och kostar 25 kr/3 månader eller 100
kr/år för patienten (kostnaden utöver egenavgiften faktureras DLL).
– För asylsökande faktureras kostnaden Migrationsverket för läkemedel inom förmånen
(för NuvaRing, Ornibel och Vagiprev faktureras den kostnad som överstiger
egenavgiften DLL, patienten står för egenavgiften).
– För papperslösa faktureras kostanden Landstinget för läkemedel inom förmånen (för
NuvaRing, Ornibel och Vagiprev faktureras den kostnad som överstiger egenavgiften
Landstinget, patienten står för egenavgiften).
18-21 år
– Alla preventivmedel inom nationell läkemedelsförmån är kostnadsfritt enligt nationell
subvention (förmånsstatus F i FASS).
– Allt utanför förmånssystemet – fullt pris UNDANTAG NuvaRing, Ornibel och
Vagiprev som är lokalt landstingssubventionerat och kostar 25 kr/3 månader eller 100

2

Enligt beslut LS-LED14-002 (LS §6/14)
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kr/år (för NuvaRing, Ornibel och Vagiprev faktureras den kostnad som överstiger
egenavgiften Landstinget, patienten står för egenavgiften).
– För asylsökande som erhållit recept i samband med preventivmedelsrådgivning
faktureras kostnaden Landstinget (för NuvaRing, Ornibel och Vagiprev faktureras den
kostnad som överstiger egenavgiften Landstinget, patienten står för egenavgiften).
– För asylsökande som erhållit recept i samband med läkarbesök faktureras kostnaden
utöver egenavgift migrationsverket för läkemedel inom läkemedelsförmånen (för
NuvaRing, Ornibel och Vagiprev faktureras den kostnad som överstiger egenavgiften
Landstinget, patienten står för egenavgiften).
– För papperslösa faktureras kostnaden Landstinget (för NuvaRing, Ornibel och
Vagiprev endast den kostnad som överstiger egenavgiften, patienten står för
egenavgiften).
21-26 år
– Egenavgift för allt inom nationell läkemedelsförmån samt NuvaRing, Ornibel och
Vagiprev 25 kr/3 månader eller 100 kr/år. Resterande kostnad faktureras Landstinget.
Allt övrigt utanför förmånen bekostas av patienten.
– Asylsökande som erhållit recept i samband med preventivmedelsrådgivning betalar 25
kr/3 månader eller 100 kr/år för läkemedel inom förmånen samt NuvaRing, Ornibel
och Vagiprev, överskjutande faktureras Landstinget.
– Asylsökande som erhållit recept i samband med läkarbesök betalar 50 kr för samtliga
läkemedel som hämtas ut inom förmånen, överskjutande faktureras migrationsverket
(för NuvaRing, Ornibel och Vagiprev betalar patienten även egenavgiften på 25 kr/3
månader eller 100 kr/år, överstigande kostnad för NuvaRing, Ornibel och Vagiprev
faktureras Landstinget).
– Papperslösa betalar 25 kr/3 månader eller 100 kr/år för preventivmedel inom förmånen
samt NuvaRing, Ornibel och Vagiprev, överskjutande faktureras Landstinget.
Förskrivare som omfattas:
Samtliga behöriga förskrivare, oavsett landstings- eller vårdgivartillhörighet.
Uppgifter som ska anges på recept:
I doseringstexten:
Subventioneras av DLL
Förmånstyp:
R eller U beroende på vara
Arbetsplatskod:
Obligatorisk
För dospatienter anges följande i Pascal (dosrecept):
I doseringstext/kortnotation: Skriv in ”Subventioneras av DLL”
I rutan för förmån:
Välj Ja eller NEJ beroende på vara
Information till apotek:
Om möjlighet finns att ange referens för varje expedition anges patientens födelsedatum samt
förskrivare. Patientens personnummer får INTE anges.
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Läkemedel till patienter med psykisk ohälsa som saknar sjukdomsinsikt3
Beskrivning av subventionen:
Subvention av läkemedel till patient med allvarlig psykisk ohälsa, där patienten saknar
sjukdomsinsikt, är i behov av regelbunden medicinering och kan förväntas avstå från inköp av
medicinen.
Patienter som omfattas:
Patienter som är folkbokförda i Sörmland. Även asylsökande och papperslösa som
stadigvarande uppehåller sig i Sörmland ska jämställas med folkbokförda.
Förskrivare som omfattas:
Samtliga specialister i psykiatri, läkare i primärvården med PAL-ansvar för patientgruppen.
Uppgifter som ska anges på recept:
I doseringstexten:
LS § 60 B/97
Förmånstyp:
U, utan förmån
Arbetsplatskod:
Obligatorisk
För dospatienter anges följande i Pascal (dosrecept):
I doseringstext/kortnotation: Skriv in ”LS § 60 B/97”
I rutan för förmån:
Välj NEJ
Information till apotek:
Om möjlighet finns att ange referens för varje expedition anges patientens födelsedatum samt
behandlande läkare. Patientens personnummer får INTE anges.

3

CSS 970099 (LS §60B/97)
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Läkemedel till papperslösa och asylsökande4,5
Landstinget subventionerar läkemedel till papperslösa enligt Lag (2013:407) om hälso- och
sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. Utöver detta
beslutade Landstingsstyrelsen den 6 september 2011, LS § 152/11, att från och med den 1
januari 2012 ge asylsökande och papperslösa som stadigvarande uppehåller sig i Sörmland
samma rätt till sjukvård, tandvård samt habilitering och hjälpmedel som för personer som är
folkbokförda i Sörmland. Dessa subventioner gäller utöver de nationella.
Nationella regler för läkemedel till asylsökande framgår av information på Migrationsverkets
hemsida6. Informationen kan också nås via E-hälsomyndigheten7.
Definitioner:
Asylsökande – person som ansökt om uppehållstillstånd enligt 4 kap 1 § eller 4 kap 2 eller 2a
§ i Utlänningslagen. En asylsökande har LMA-kort utfärdat av migrationsverket.
Papperslös/gömd – person som befinner sig i Sörmland utan att ha giltigt tillstånd att vistas i
landet beroende på att antingen inte ha ansökt om uppehållstillstånd eller håller sig gömd för
att undgå beslutad utvisning/utlämning – i detta dokument kallad papperslös.
Stadigvarande uppehåller sig – begreppet ska tolkas utifrån att det är troligt att personen bor i
länet.
Beskrivning av subventionen:
Barn och vuxna papperslösa som stadigvarande uppehåller sig i Sörmland ska erbjudas
samma subvention av läkemedel som barn respektive vuxna asylsökande. Detta innebär att
egenavgiften ska vara högst 50 SEK vid varje expeditionstillfälle för läkemedel utskrivet vid
samma tillfälle av samma förskrivare och för högst 3 månaders behandling. Resterande
belopp ska faktureras landstinget. Särskilda läkemedel förskrivs med endast ett uttag.
Smittskyddsläkemedel och förbrukningsartiklar ska expedieras utan egenavgift.
Vuxna asylsökande och papperslösa (över 18 år) som stadigvarande uppehåller sig i Sörmland
har, för vård som kan anstå (dvs utöver det som nationellt gäller för asylsökande och
papperslösa), rätt att få läkemedel på samma villkor som folkbokförda i Sörmland. Detta
innebär att kostnadsreduktion enligt högkostnadssystemet får dokumenteras manuellt av
apotek eftersom patienten inte har rätt till läkemedelsförmån enligt läkemedelsförmånslagen.

4

Lag (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd
LS § 152/11
6
http://www.migrationsverket.se/info/1808.html
7
http://www.ehalsomyndigheten.se/ehalsotjanster/Nationell-koordering/subventioner/
5
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Patienter som omfattas:
Gäller papperslösa och asylsökande personer som vistas i Sörmland utan tillstånd enligt
definitioner ovan.
Patient

Vård

Asylsökande 0-18

Vård som inte kan anstå
Vård som kan anstå

Asylsökande 18+

Vård som inte kan anstå
Vård som kan anstå

Papperslös 0-18

Vård som inte kan anstå
Vård som kan anstå

Papperslös 18+

Vård som inte kan anstå
Vård som kan anstå

Läkemedel i
läkemedelsförmånen
Högkostnadsregler –
överskjutande belopp
faktureras Migrationsverket8
Högkostnadsregler överskjutande belopp
faktureras Migrationsverket8
50 kr - överskjutande belopp
faktureras Migrationsverket8
Högkostnadsregler –
överskjutande belopp
faktureras Landstinget
Högkostnadsregler –
överskjutande belopp
faktureras Landstinget
Högkostnadsregler –
överskjutande belopp
faktureras Landstinget
50 kr – Faktureras
Landstinget
Högkostnadsregler –
överskjutande belopp
faktureras Landstinget

Läkemedel utanför
läkemedelsförmånen
Subventioneras ej9
Subventioneras ej9
Subventioneras ej9
Subventioneras ej9
Subventioneras ej9
Subventioneras ej9
Subventioneras ej9
Subventioneras ej9

Varor som omfattas:
Omfattar varor inom läkemedelsförmånen. Läkemedel utanför läkemedelsförmånen
subventioneras ej. Läkemedel som har förskrivits till papperslösa får inte bytas ut mot
billigare alternativ. Detta eftersom papperslösa inte omfattas av bestämmelserna om
läkemedelsförmåner för personer som är bosatta i Sverige.
Förskrivare som omfattas:
Samtliga behöriga förskrivare.
Uppgifter som ska anges på recept:
I doseringstexten:
Papperslös betalas av DLL (50 kr)
Papperslös betalas av DLL (Högkostnads-skydd)
Förmånstyp:
U, utan förmån
Arbetsplatskod:
Obligatorisk
Information till apotek:
Om möjlighet finns att ange referens för varje expedition anges patientens födelsedatum samt
behandlande läkare. Patientens personnummer får INTE anges.
8

Se http://www.migrationsverket.se/info/1808.html
Dock gäller landstingtes övriga särskilda subventioner i detta dokument även för dessa kategorier då de ska
betraktas som folkbokförda i Sörmland
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Läkemedel utan förmån i enskilda fall10
Beskrivning av subventionen:
Patienter som av läkare, på grund av medicinska skäl, bedöms behöva subvention av ett
läkemedel utanför förmånen. Något eller några av följande kriterier ska vara uppfyllda:




Synnerligen angelägna medicinska behov
Behandlingsalternativ saknas
Användningen bedöms vara kostnadseffektiv

Max 3 månaders förbrukning per uttag. Hela kostnaden debiteras landstinget.
Patienter som omfattas:
Patienter som är folkbokförda i Sörmland. Även asylsökande och papperslösa som
stadigvarande uppehåller sig i Sörmland ska jämställas med folkbokförda.
Förskrivare som omfattas:
Landstingsanställda läkare eller läkare anslutna till Hälsoval. Förskrivningen ska vara
godkänd av verksamhetschef. Privata läkare utanför Hälsoval ska, om behov av
undantagshantering finns, hänvisa denne till den vårdcentral där patienten är listad.
Uppgifter som ska anges på recept:
I doseringstexten:
U faktureras DLL
Förmånstyp:
U, utan förmån
Arbetsplatskod:
Obligatorisk
För dospatienter anges följande i Pascal (dosrecept):
I doseringstext/kortnotation: Skriv in ” U faktureras DLL”
I rutan för förmån:
Välj NEJ
Information till apotek:
Om möjlighet finns att ange referens för varje expedition anges patientens födelsedatum samt
förskrivare. Patientens personnummer får INTE anges.

10

Beslut ang särskild undantagshantering

11

RUTIN

Spolvätskor (CE-märkta produkter)
Beskrivning av subventionen:
Spolvätskor som förskrivs via recept/dosrecept för katetersättning och kateterspolning samt
annan behandling där steril produkt krävs. Landstinget betalar hela kostnaden.
Patienter som omfattas:
Patienter som är folkbokförda i Sörmland. Även asylsökande och papperslösa som
stadigvarande uppehåller sig i Sörmland ska jämställas med folkbokförda.
Förskrivare som omfattas:
Samtliga behöriga förskrivare.
Uppgifter som ska anges på recept:
I doseringstexten:
Spolvätska DLL
Förmånstyp:
U, utan förmån
Arbetsplatskod:
Obligatorisk
För dospatienter anges följande i Pascal (dosrecept):
Ordinationen görs under handelsvaror
I doseringstext /
patientinstruktion:
Skriv in ”Spolvätska DLL”
Information till apotek:
Om möjlighet finns att ange referens för varje expedition anges patientens födelsedatum samt
förskrivare. Patientens personnummer får INTE anges.
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Livsmedel (SÄRNÄR-produkter) till vuxna11
Beskrivning av subventionen:
Landstinget subventionerar kosttillägg/sondnäringar samt tillbehör till sondmatning vid vissa
sjukdomar eller vid funktionsnedsättning om det finns ett medicinskt behov, så att patientens
energi- och näringsbehov ska kunna tillgodoses.
Patientens egenavgift beror på hur stor del av det totala näringsintaget som speciallivsmedel
står för.
Vid förskrivning av sondnäring gäller följande egenavgifter:
1 500 kr per månad för helnutrition
750 kr per månad för tilläggsnutrition
För kosttillägg och energimoduler gäller egenavgift:
250 kr per uttag
För glutenfria produkter finns ingen landstingssubvention.
Patienten kan göra högst två uttag på apoteket vid ett och samma tillfälle, men får då erlägga två
egenavgifter.

Patienter som omfattas:
Patienter fyllda 16 år (upp till denna ålder utgår förmån enligt nationella regler) och
folkbokförda i Sörmland.
Förskrivare som omfattas:
Enbart dietister anställda av Landstinget Sörmland.
Förskrivning:
Särskild livsmedelsrekvisition ska användas.
Information till apotek:
Om möjlighet finns att ange referens för varje expedition anges patientens födelsedatum samt
förskrivande dietist. Patientens personnummer får INTE anges.

11

Förskrivning av medicinska livsmedel (FSMP) till personer över 16 år (Dietistenheten)
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