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Subvention av läkemedel - hantering
för förskrivare
Lagrum och styrande förutsättningar
Smittskyddslagen (SFS 2004:168)
Lag om läkemedelsförmåner (SFS 2002:160 19§)
Patientlag (SFS 2014:821)
Hälso- och sjukvård till vissa utlänningar … (SFS 2013:407)
Psykiatriläkemedel enligt LFU § 14/97 (Landstingsfullmäktige)
Preventivmedel inom förmånen samt nedanstående undantag kostnadsfritt
för patient upp till och med 25 år - Regionfullmäktige 2017.
Syfte
Syftet är att få en enhetlig hantering för apoteken, förskrivare samt ekonomiska rutiner.
Omfattning
Denna information gäller förskrivning av preventivmedel, smittskyddsläkemedel och läkemedel till patienter med allvarlig psykisk sjukdom (enl. LFU
§14/97).

Vid förskrivning av läkemedel enligt Region
Norrbottens subventioner
Ange EF under förmånskod vid förskrivning (gäller psykiatriläkemedel samt
preventivmedel)
Då registreras läkemedlet rätt hos apoteket så att läkemedelskostnaden inte
ingår i patientens högskostnadsskydd. Hela kostnaden för dessa läkemedel
ska bekostas av Region Norrbotten.




Vid förskrivning av läkemedel utan förmån byter apoteken om det finns
ett generiskt alternativ inom förmånen. Om det saknas generiska alternativ inom förmånen sker inget utbyte på apotek.
Vid markering i rutan”får ej bytas” sker inte heller något utbyte.
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Preventivmedel
För patient upp till 20 år:
preventivmedel MED förmån
- enligt lagen för läkemedelsförmåner SFS 2002:160 §19 är preventivmedel med förmån utan kostnad för patienter till och med 20 år.
- ”Prev. Norrbotten” ska INTE anges i patientanvisning.
- Förmånskod = F
preventivmedel UTAN förmån
- vissa preventivmedel utan förmån ingår i Region Norrbottens subvention – se undantag nedan

För patient 21-25 år:
preventivmedel MED förmån + undantagen UTAN förmån
- Region Norrbottens subvention omfattar preventivmedel inom förmånen + vissa undantag utan förmån – se undantag nedan
- Ange i patientanvisning: Prev Norrbotten och Patientens hemregion
- Förmånskod: Ange alltid EF (= ej förmån)
Prev. Norrbotten

UNDANTAG (saknar förmån) som ingår i Region Norrbottens
preventivmedelssubvention:
vaginalinlägg (NuvaRing, Ornibel och Vagiprev), samt Evra, Zoely
och Qlaira.
Se Lathund preventivmedelssubvention.

Läkemedel vid allvarlig psykisk sjukdom
Ange i patientanvisning:
LFU och patientens hemregion
Förmånskod: Ange alltid
EF (= ej förmån)

LFU
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Allmänfarlig sjukdom (enl. smittskyddslagen)
Ange i patientanvisning:
SML och patientens hemregion

SML

Papperslösa Subvention läkemedel
Patient under 18 år – fria läkemedel med förmån enl. SFS 2002:160.
Patient över 18 år – läkemedel med förmån egenavgift 50 kr. (Ingen
egenavgift vid uthämtning av SML-läkemedel)
Ange i patientanvisning: Utill eller papperslös Norrbotten.
Utill eller papperslös Norrbotten

Mer information samt fakturaunderlag finns på dessa informationssidor om subvention av läkemedel i Norrbotten, som även är sökbara
via intranätet Subvention Läkemedel.
https://www.nllplus.se/For-vardgivare-inom-halso--ochsjukvard/Lakemedel/Landstingets-riktlinjer/Subvention-Lakemedel/
https://www.nllplus.se/For-vardgivare-inom-halso--ochsjukvard/Lakemedel/Landstingets-riktlinjer/SubventionLakemedel/Subvention-Lakemedel/
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