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Region Blekinges egen subventionering av läkemedel eller
annan vara
Livsmedel för speciella medicinska ändamål för barn och ungdomar upp
till 16 år
Möjligheten att på livsmedelsanvisning förskriva livsmedel med subvention till barn är normalt
begränsad till läkare med specialistkompetens inom till exempel barn- och ungdomsmedicin, barnoch ungdomskirurgi, internmedicin.
I syfte att få en smidig hantering som underlättar för såväl patienter som förskrivare, har regionen
beslutat att medge subvention också då dessa livsmedel förskrivs av legitimerad dietist.
Följande gäller avseende av dietist förskrivna livsmedel till barn upp till 16 år.
För förskrivare

Förskrivning skall ske på av region Blekinge framtagen blankett. Förskrivning får avse livsmedel för
högst tre månaders behov.
På blanketten skall framgå fakturaadress, ansvar och kostnadsställe.
För expedierande apotek

Patienten skall betala en egenavgift, 120 kr per expedition.
Fakturan skall innehålla uppgift om namn och födelsedata, vara, mängd samt förskrivare.
Ange referenskod 16153185.
Faktureringsadress
Region Blekinge
Box 158
371 22 Karlskrona

Anna Janson, ordf Läkemedelskommittén
Jonas Röman, apotekare, Enheten för Kvalitet och utveckling
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Livsmedel för speciella medicinska ändamål för patient äldre än 16 år
Patientens maxavgift för all förskrivning är 1600 kronor per månad.
Förskrivning skall ske på av Region Blekinge särskilt framtagen livsmedelsanvisning för en period
som motsvarar en månads behov. Detta gäller alla mantalsskrivna i Blekinge som har fyllt 16 år.
Patientavgift per ordination kosttillägg:
Egenavgift för ett kosttillägg per dag 180 kronor per månad
Egenavgift för två kosttillägg per dag 360 kronor per månad
Egenavgift för tre kosttillägg per dag 540 kronor per månad
Och så vidare (180 kronor per ytterligare kosttillägg)
Patientavgift per ordination sondnäring:
Egenavgift för 500 ml sondnäring per dag 400 kronor per månad
Egenavgift för 1000 ml sondnäring per dag 800 kronor per månad
Egenavgift för 1500 ml sondnäring per dag 1200 kronor per månad
Och så vidare (400 kronor per ytterligare 500 ml sondnäring)
Patientavgift per ordination speciallivsmedel:
Egenavgift för proteinreducerade livsmedel, produkter för patienter med PKU, SPC-flakes, Salovum.
300 kronor per ordination
För förskrivare

Region Blekinges livsmedelsanvisning används. Den återfinns i EyeDoc under blanketter och
benämns Livsmedel/näringspreparat för personer över 16 år.
Vid ordination anges vara och mängd för en månads behov samt patientens avgift.
För expedierande apotek

Faktura skall innehålla uppgift om namn och födelsedata, vara, mängd, förskrivare samt patientens
egenavgift.
Ange referenskod 13173180.
Faktureringsadress
Landstinget Blekinge
Box 158
371 22 Karlskrona
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Undantagshantering – subventionering av läkemedel som inte är
förmånsberättigat
TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) avgör vilka läkemedel som kan förskrivas inom
läkemedelsförmånen. Nationellt finns inga möjligheter till dispens, varför endast landstingen lokalt
kan medverka till kostnadstäckning i mycket speciella fall.
För att detta skall vara möjligt krävs enligt överenskommelse att samtliga fyra villkor nedan är
uppfyllda.
- enskild patient (undantagsfall)
- mycket angeläget medicinskt behov
- behandlingsalternativ har sökts men saknas
- kostnadseffektiv användning jämfört andra alternativ inom vården
För förskrivare

Läkemedlet skall förskrivas på recept/i Pascal, ange ”Undantagshantering utan kostnad för patient”.
Denna hantering gäller också förskrivning av protonpumpshämmare (PPI) till barn.
För expedierande apotek

Fakturan skall innehålla uppgift om preparat, styrka, mängd samt förskrivares namn och
arbetsplatskod och patients födelsedata. Hela kostnaden debiteras regionen.
Ange referenskod 16153185.
Faktureringsadress
Region Blekinge
Box 158
371 22 Karlskrona

Kostnadsfria preventivmedel till folkbokförda kvinnor i Blekinge upp till
den dag de fyller 26 år
Subventionen omfattar produkter med godkänd indikation som preventivmedel. Eventuell
merkostnad betalas av regionen.
För förskrivare

Välj preparat med förmån i första hand.
På receptet skall anges ”Ungdomsrabatt”.
För expedierande apotek

Apotekets faktura skall, förutom vara och mängd, innehålla uppgift om förskrivare, arbetsplatskod
och patientens födelsedata.
Ange referenskod 10183269. Aktivitet 553.
Faktureringsadress
Region Blekinge
Box 158
371 22 Karlskrona
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Smittskyddsläkemedel – Kostnadsfrihet för patienter vid behandling av
allmänfarlig sjukdom
Enligt smittskyddslagen skall läkemedel som förskrivs av läkare mot allmänfarlig sjukdom och som
bedöms minska risken för smittspridning vara kostnadsfria för patienten.
För förskrivare

På receptet anges ”Smittskyddsläkemedel (enl SML)”.
För asylsökande anges dessutom ”Debiteras Migrationsverket” på receptet.
För expedierande apotek

Recept registreras som S och hela kostnaden debiteras landstinget via eHälsomyndigheten. Detta
gäller även personer utan tillstånd (papperslösa) samt försäkrade i andra EES-länder eller Schweiz
med giltigt europeiskt sjukförsäkringskort.
För asylsökande personer med giltigt LMA-kort registreras receptet med U, och hela kostnaden
faktureras Migrationsverket.

Kateterslem
Region Blekinge betalar kostnaden för Kateterslem APL 25 x 10 ml, varunummer 239400.
För förskrivare

Produkten förskrivs på hjälpmedelskort.
På hjälpmedelkortet anges ”Betalas av Region Blekinge – kateterslem”.
För expedierande apotek

Expedierande apotek fakturerar Region Blekinge hela kostnaden. På fakturan anges patientens namn
och födelsedata, varan (Kateterslem APL) samt förskrivarens namn och arbetsplats.
Ange referenskod 11113047.
Faktureringsadress
Region Blekinge
Box 158
371 22 Karlskrona
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Psykosläkemedel till vissa patienter
Region Blekinge betalar hela kostnaden för psykosläkemedel tillhörande gruppen N05A till patienter
med allvarlig psykossjukdom.
- som på grund av sjukdom saknar sjukdomsinsikt
- som härav ej kommer att betala och därmed hämta ut sina psykosläkemedel
- som riskerar allvarlig försämring av sin sjukdom
- som kan komma att innebära allvarlig fara för liv och hälsa för egen eller annans del
Specialistläkare i psykiatri gör den individuella medicinska bedömningen enligt ovan samt beslutar om
kostnadsfrihet i samråd med verksamhetschef. Kostnaden debiteras Område Nära vård.
För förskrivare

På recept anges ”Psykosläkemedel utan kostnad för patienten”.
För expedierande apotek

Fakturan skall innehålla uppgift om vara, mängd, förskrivare, arbetsplatskod och patientens
födelsedata.
Ange referenskod 17573185
Faktureringsadress
Region Blekinge
Box 158
371 22 Karlskrona
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Läkemedel till personer som vistas i Sverige utan tillstånd (papperslösa)
Enligt lag (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan
nödvändiga tillstånd samt förordning (2013:412) om vårdavgift skall dessa få tillgång till samma
subventionerade hälso- och sjukvård som vuxna asylsökande. För barn gäller samma regler som för
barn bosatta i Blekinge.
Läkemedel inom läkemedelsförmånen som förskrivs i samband med vård som omfattas av lagen
betalas av det landsting där läkemedel hämtas ut.
Regler för landstingssubvention




Egenavgift skall vara högst 50 kronor vid varje expeditionstillfälle för läkemedel utskrivet vid
samma tillfälle av samma förskrivare för högst 3 månaders behandling.
Resterande belopp debiteras det landsting där läkemedel hämtas ut.
Smittskyddsläkemedel lämnas ut utan någon avgift och debiteras landstinget enligt normal
rutin.
Särskilda läkemedel får förskrivas med endast ett uttag.

För förskrivare

På receptet anges ”Tillståndslös”.
Regeln omfattar bara läkemedel inom förmånen.
Särskilda läkemedel får förskrivas med endast ett uttag.
För expedierande apotek

Expedierande apotek debiterar Region Blekinge kostnader som överstiger 50 kr enligt ovan. På
underlaget skall anges preparatnamn förskrivarens namn och förskrivares arbetsplatskod samt att det
gäller personer som vistas i landet utan tillstånd.
Ange referenskod 16153185.
Faktureringsadress
Region Blekinge
Box 158
371 22 Karlskrona
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