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Syfte och omfattning
Att beskriva regler och vad som gäller vid fakturering för lokala subventioner av
läkemedel i Region Uppsala och omfattar alla externa apotek i Sverige.

Förutsättningar
Samtliga apoteksaktörer erbjuds möjligheten att sälja varor inom de lokala
subventionerna under förutsättning att:







kriterier för subventionen följs
de försålda läkemedlen registreras hos e-Hälsomyndigheten via
expeditionssystemen
namn på försåld vara, inklusive eventuell styrka och förpackningsstorlek,
anges på faktura eller bilaga.
arbetsplatskod anges på fakturan
angivna mottagare faktureras
faktureringen sker månadsvis, med 30 dagar kredittid.

Kontaktperson
Thomas Lindqvist, 018-611 62 24 thomas.lindqvist@regionuppsala.se
Andra svenska regioner har mer eller mindre motsvarande lokala subventioner.
Önskas mer information om dessa kan de nås via e-Hälsomyndighetens hemsida:
https://www.ehalsomyndigheten.se/tjanster/subventioner/.
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Preventivmedelssubvention för kvinnor
som fyllt 21 men inte 26 år
Subventionen gäller läkemedel för antikonception inom läkemedelsförmånen samt
pessar enligt beslut i Regionfullmäktige.

Vem får förskriva?
Läkare eller barnmorska.

Kriterier






Subventionen omfattar personer bosatta i Sverige från 21 år till den dag de
fyller 26 år.
Gäller antikonceptionsmedel, t ex p-piller, hormonspiral, p-stav. Även preparat
med samtidig annan indikation (akne och rikliga menstruationer) förskrivna av
läkare omfattas.
För preventivmedel som inte ingår i läkemedelsförmånen, d v s inte kan
förskrivas inom högkostnadsskyddet, betalar patienten hela kostnaden själv.
Pessar hanteras inte via apotek utan lämnas ut via mottagningen.

Information som ska anges på receptet av förskrivare
Ingen särskild information behöver anges.

Information till apoteket







Förskrivningen registreras inom förmån, men omvandlas till utan förmån
och ”U” via apotekens expeditionssystem innan regionen faktureras, dvs
det belopp regionen betalar ska inte påverka högkostnadstrappan.
Egenavgiften faktureras Regionkontoret.
Önskar kunden annat fabrikat än periodens vara ingår inte eventuell
merkostnad i lokal subvention.
Om preparatet ingår i förmånen då det expedieras på apoteket, men inte
gjorde det vid datumet för receptutfärdandet så gäller ändå subventionen.
Hela årsförbrukningen får hämtas vid samma tillfälle, även om kunden är 25
år. Men om det är första gången ett peroralt preparat ska användas, välj av
miljöskäl gärna en mindre förpackning.
Region Uppsala faktureras för personer bosatta i Uppsala län. För övriga
invånare faktureras respektive hemlandsting.

Kontaktperson
Anna Karin Lidehäll, 018-611 26 36, anna.karin.lidehall@regionuppsala.se.

Fakturamottagare
Regionkontoret – Antikonception. FE 73. Box 6363. 751 35 Uppsala. Referens:
CK7530005.
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Lathund: Ingår preventivmedlet i lokal
preventivmedelssubvention?
Har kunden fyllt 21
men inte 26?

Nej

Ingår ej i lokal
subvention/andra
regelverk gäller

JA

Är det ett preventivmedel?
Även p-piller med samtidig annan
indikation räknas, t ex p-piller mot
acne.

Nej

JA
Bor kunden i
Uppsala län?

Nej

Kundens hemlandsting
ska faktureras
https://www.ehalsomyndigheten
.se/tjanster/subventioner/

JA

Ingår preventivmedlet i
läkemedelsförmånen?

JA

Nej

Kunden betalar själv

Jag vet
inte
Sök upp läkemedlet i FASS. Skrolla
längst ner till Förpackningsinformation.

Region Uppsala
faktureras hela
kostnaden




Anges ett pris där ingår det i
läkemedelsförmånen.
Står det ”Fri prisättning” ingår det
inte.
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Spolvätskor (CE-märkta produkter)
Vem får förskriva?
Endast läkare.

Kriterier



Invånare i Uppsala län, som inte har hemsjukvård eller bor på särskilt boende.
Spolvätskor enligt nedan.
Natriumklorid

Fresenius Kabi AB

Baxter Medical AB

Spolvätska NaCl 9mg/ml Microspol
30 ml x 20 st
Spolvätska NaCl 0,9% Braun Ecotainer
250 ml x 12 st

Spolvätska NaCl 9 mg/ml Uromatic flaska
500 ml x 12 st
Spolvätska NaCl 9 mg/ml Uromatic flaska
1000 ml x 6 st

Spolvätska NaCl 0,9% Braun Ecotainer
500 ml x 10 st
Spolvätska NaCl 0,9% Braun Ecotainer
1000 ml x 6 st
Spolvätska NaCl 0,9% Irriflex bälgampulll
10x120 ml

Spolvätska NaCl 9 mg/ml Uromatic påse
1000 ml x 10 st

Sterilt vatten
Baxter Medical AB
Spolvätska Sterilt vatten Uromatic flaska
1000 ml x 6 st
Spolvätska Sterilt vatten Uromatic påse
1000 ml x 10 st
Spolvätska Sterilt vatten Uromatic flaska
500 ml x 12 st

B Braun Medical AB
Spolvätska Aqua Braun Sterilt Vatten Ecotainer 500
ml x 10 st
Spolvätska Aqua Braun Sterilt Vatten Ecotainer 1000
ml x 6 st

Fresenius Kabi AB
Spolvätska Sterilt vatten Irriflex bälgampulll
10x120 ml

Information som ska anges på receptet av förskrivare
Ingen särskild information behöver anges.

Information till apoteket




Spolvätskor subventioneras om de förskrivs via recept/dos.
Maximalt tre månaders förbrukning per uttag.
Hela kostnaden faktureras Regionkontoret.

Kundens referens anges som: Förskrivarens namn och titel.

Kontaktperson
Thomas Lindqvist, 018-611 62 24, thomas.lindqvist@regionuppsala.se

Fakturamottagare
Regionkontoret, Spolvätskor, FE 73, Box 6363, 751 35 Uppsala.
Referens: CK7530005
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Psykosläkemedel till patienter som saknar
sjukdomsinsikt
Vem får förskriva?
Läkare med specialistkompetens inom psykiatri.

Kriterier




Invånare i Uppsala län.
Patient med bristandes sjukdomsinsikt, som kan leda till att läkemedlen inte
hämtas ut.
Läkemedel inom ATC-kod N05A (neuroleptika/psykosläkemedel).

Information som ska anges på receptet av förskrivare
”Rekvisition enl landstingsbeslut 97-02”.

Information till apoteket





Max tre månaders förbrukning per uttag.
Nästa läkemedelsuttag får göras när det gått två tredjedelar av den tid som det
förra uttaget avses räcka till, beräknat efter doseringen på receptet.
Förskrivningen registreras via apotekens expeditionssystem med förmånstyp
U.
Hela kostnaden faktureras Regionkontoret.

Kundens referens anges som: Förskrivarens namn och titel.

Kontaktperson
Thomas Lindqvist, 018-611 62 24, thomas.lindqvist@regionuppsala.se

Fakturamottagare
Apoteket fakturerar:



Akademiska sjukhuset: FE77, Box 6363, 751 35 Uppsala. Referens:
AS1800001
Privat vårdgivare med vårdavtal.
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Smittskyddsläkemedel
Vem får förskriva?
Läkare och barnmorskor inom ordinarie förskrivningsrätt.

Information som ska anges på receptet av förskrivare
”Kostnadsfritt enligt SmL".

Kriterier








Behandlande förskrivare avgör om läkemedlet är kostnadsfritt enligt
smittskyddslagen.
E-recept måste vara försett med personnummer.
Pappersrecept bör vara utmärkt med namn och födelsedatum.
Arbetsplatskod måste anges.
Apoteket har skyldighet att göra generiskt utbyte enligt Läkemedelsverkets
förteckning. Om det finns medicinska skäl att motsätta sig byte ska detta
anges på receptet av förskrivaren.
Regionens kostnadsansvar omfattar:
- 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
receptexpeditionen.
- personer som vistas i landet utan tillstånd (”papperslösa”).
- utländska sjömän när det gäller läkemedel vid gonorré, klamydia och syfilis
enligt internationell överenskommelse.

Information till apoteket








Faktureras genom att i expeditionssystemet ange förmånstyp ”S”.
Generiskt utbyte ska göras. För att genomföra byten inom periodens vara kan
förskrivningar med förmånstyp U ändras till R, efter byte av fabrikat ändras
förmånstypen till S.
För läkemedel som ingår i läkemedelsförmånen gäller TLV:s fastställda priser.
Kunden får hämta ut samma mängd som skulle gällt vid övriga
förmånsberättigade läkemedel.
Hela beloppet faktureras Region Uppsala.
För asylsökande personer med giltigt LMA-kort faktureras Migrationsverket
hela kostnaden. Registrera då med förmånstyp U.

Kundens referens anges som: Förskrivarens namn och titel.

Kontaktperson
Thomas Lindqvist, 018-611 62 24 thomas.lindqvist@regionuppsala.se
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Sondmat/ aggregat till personer över 16 år
Vem får förskriva?
Subventionerade kosttillägg kan vara aktuella för personer som inte kan försörja sig
med vanlig mat/energität kost och som har eller riskerar sjukdomsrelaterad
undernäring eller näringsbrist.
Produkterna ska beställas av dietist via upphandlad distributör.
I nödfall kan enstaka förpackningar förskrivas av dietist eller läkare med
specialistkompetens.

Kriterier



Personer folkbokförda i Uppsala län.
Från den dag man fyller 16 år.

Information till apoteket


Kundens egenavgift är 1 500 kr per månad, oavsett om det är en eller flera
varor. Kostnader utöver patientens egenavgift faktureras Region Uppsala.

Kontaktperson
Karin Blom Malmberg, 018-6114339 karin.blom.malmberg@akademiska.se

Fakturamottagare
Akademiska sjukhuset, FE77, Box 6363, 751 35 Uppsala. Referens: AS1008201
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Kosttillägg till personer över 16 år
Vem får förskriva?
Subventionerade kosttillägg kan vara aktuella för personer som inte kan försörja sig
med vanlig mat/energität kost och som har eller riskerar sjukdomsrelaterad
undernäring eller näringsbrist.
Produkterna ska beställas av dietist via upphandlad distributör.
I nödfall kan enstaka förpackningar förskrivas av dietist eller läkare med
specialistkompetens.

Kriterier




Personer folkbokförda i Uppsala län.
Från den dag man fyller 16 år.
Glutenfria produkter subventioneras inte till personer över 16 år.

Information som ska anges vid ordination
”Beställning specialdestinerade livsmedel och näringsprodukter.”

Information till apoteket


Kundens egenavgift är 250 kr per månad, oavsett om det är en eller flera
varor. Kostnader utöver patientens egenavgift faktureras Region Uppsala.

Kundens referens anges som: Förskrivarens namn och titel.

Kontaktperson
Karin Blom Malmberg, 018-6114339 karin.blom.malmberg@akademiska.se

Fakturamottagare
Akademiska sjukhuset, FE77, Box 6363, 751 35 Uppsala. Referens: AS1008201
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Subvention av läkemedel utanför
läkemedelsförmånen
Om läkare bedömt att det finns ett medicinskt behov, kan patienter i undantagsfall få
läkemedel utanför förmånen kostnadsfritt.

Läkemedel utan förmån förskrivna inom Nära vård
och hälsa
Nära vård och hälsa omfattar offentlig primärvård, habilitering, äldrevårdsenheten,
mm.

Vem får förskriva?
Läkare verksam inom Nära vård och hälsa.

Information som ska anges på receptet av förskrivare
”Betalas av Nära vård och hälsa”.

Information till apoteket






Invånare i Uppsala län.
Aktuella läkemedel: läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånen.
Max tre månaders förbrukning per uttag.
Nästa läkemedelsuttag får göras när det gått två tredjedelar av den tid som det
förra uttaget avses räcka till, beräknat efter doseringen på receptet.
Förskrivningen registreras via apotekets expeditionssystem.

Kontaktpersoner
Mats Gulliksson, 018-61 71 617, mats.gulliksson@regionuppsala.se
Thomas Lindqvist, 018-611 62 24, thomas.lindqvist@regionuppsala.se

Fakturamottagare
I första hand sänds fakturan direkt till förskrivande enhet. Om inte fakturadressen är
känd skickas faktura i andra hand till Regionkontoret - Läkemedel utan förmån, FE
73, Box 6363, 751 35 Uppsala Referens: CK7530005.
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Läkemedel utan förmån förskrivna av privata
vårdcentraler eller specialistmottagningar som har
avtal med Region Uppsala
Vem får förskriva?
Läkare verksam vid privat vårdcentral eller på en specialistmottagning som har avtal
med Region Uppsala.

Information som ska anges på receptet av förskrivare
”Betalas av Region Uppsala centralt”.

Information till apoteket






Invånare i Uppsala län.
Aktuella läkemedel: läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånen.
Max tre månaders förbrukning per uttag.
Nästa läkemedelsuttag får göras när det gått två tredjedelar av den tid som det
förra uttaget avses räcka till, beräknat efter doseringen på receptet.
Förskrivningen registreras via apotekets expeditionssystem.

Kontaktperson
Thomas Lindqvist, 018-611 62 24, thomas.lindqvist@regionuppsala.se.

Fakturamottagare
Regionkontoret - Läkemedel utan förmån, FE 73, Box 6363, 751 35 Uppsala.
Referens: CK7530005
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Läkemedel utan förmån förskrivna av Akademiska
sjukhuset
Vem får förskriva?
Läkare på Akademiska sjukhuset.

Kriterier



Invånare i Uppsala län.
Aktuella läkemedel: läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånen.

Information som ska anges på receptet av förskrivare
”Betalas av Akademiska sjukhuset”.

Information till apoteket





Max tre månaders förbrukning per uttag.
Nästa läkemedelsuttag får göras när det gått två tredjedelar av den tid som det
förra uttaget avses räcka till, beräknat efter doseringen på receptet.
Förskrivningen registreras via apotekets expeditionssystem.
Hela kostnaden faktureras Region Uppsala.

Kontaktperson
Hans Sjöberg (chefsapotekare), 018-611 2014, hans.sjoberg@akademiska.se

Fakturamottagare
Akademiska sjukhuset, FE77, Box 6363, 751 35 Uppsala. Referens: AS1010120
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Läkemedel utan förmånförskrivna av Lasarettet i
Enköping
Vem får förskriva?
Läkare på Lasarettet i Enköping.

Kriterier



Invånare i Uppsala län.
Aktuella läkemedel: läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånen.

Information som ska anges på receptet av förskrivare
”Betalas av Lasarettet i Enköping”.

Information till apoteket





Max tre månaders förbrukning per uttag.
Nästa läkemedelsuttag får göras när det gått två tredjedelar av den tid som det
förra uttaget avses räcka till, beräknat efter doseringen på receptet.
Förskrivningen registreras via apotekets expeditionssystem.
Hela kostnaden faktureras Region Uppsala (Lasarettet i Enköping).

Kontaktperson
Fatimah Dabo Pettersson (chefsläkare), tel 0171-41 85 40
fatimah.dabo.pettersson@regionuppsala.se

Fakturamottagare
Lasarettet i Enköping, FE75, Box 6363, 751 35 Uppsala. Referens: EH57000
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Läkemedel till personer som vistas i landet
utan tillstånd
Enligt lag är landsting och regioner skyldiga att erbjuda vuxna personer som vistas i
landet utan tillstånd samma subventionerade hälso- och sjukvård som vuxna
asylsökande, dvs. vård som inte kan anstå och läkemedel som förskrivs i samband
sådan vård samt mödrahälsovård.
Turister som uppehåller sig legalt i Sverige omfattas inte av dessa regler.

Kriterier






Subventionen gäller läkemedel och hjälpmedel inom läkemedelsförmånen.
Vad som utgör vård som inte kan anstå avgörs av hälso- och
sjukvårdspersonal.
Särskilda läkemedel förskrivs med endast ett uttag.
Smittskyddsläkemedel hanteras enligt SML.
Asylsökande omfattas inte, utan har en egen läkemedelssubvention via
Migrationsverket.

Information till apoteket






Förskrivningen registreras som U via apotekens expeditionssystem.
Egenkostnaden är högst 50 kr vid varje expeditionstillfälle och inkluderar då
läkemedel och hjälpmedel utskrivna vid samma tillfälle av samma förskrivare.
Resterande belopp faktureras Region Uppsala. Fakturan ska innehålla uppgift
om kostnad, läkemedel/vara och förskrivarens arbetsplatskod.
Max tre månaders förbrukning per uttag.
Nästa läkemedelsuttag får göras när det gått två tredjedelar av den tid som det
förra uttaget avses räcka till, beräknat efter doseringen på

Information som ska anges på receptet av förskrivare
I doseringsfältet på receptblankett eller e-recept anges ”UTill - betalas av Region
Uppsala”.

Kontaktperson
Thomas Lindqvist, 018-611 62 24, thomas.lindqvist@regionuppsala.se

Faktureramottagare
Regionkontoret - Utan tillstånd, FE 73, Box 6363, 751 35 Uppsala. Referens:
CK7530003
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Dokumenthistorik
Författare
Anna Karin Lidehäll, apotekare, Vårdkvalitetsenheten, Regionkontoret.
Datum
2021-03-22 Nytt dokument.
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