Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HSF
Läkemedel (chefsapotekare)

Information
Förvaltningsövergripande dokument

Information till Apoteksaktörer
Information till Apotek från Migrationsverket (länk, nytt fönster)
Informationen på den här sidan är till för att apoteksaktörer ska veta vad som gäller i
kontakterna med Region Gotland avseende fakturering. Sidan uppdateras
fortlöpande.
Fakturaadress
Fakturaadress för nedan nämnda lokala bestämmelser är:
Region Gotland, Box 1341, 621 24 Visby.
Särskilda lokala bestämmelser i Region Gotland för vissa läkemedel eller hjälpmedel

Antipsykotiska läkemedel till person som saknar
sjukdomsinsikt:
Hela kostnaden debiteras Region Gotland, med referensen "zz5295 saknar
sjukdomsinsikt aktivitet 7265".
Kontakt: Förskrivande läkare.

Hjälpmedel för enteral nutrition till barn under 16 år:
Hela kostnaden debiteras Region Gotland, med referensen: "zz5295 hjälpmedel
enteral nutrition, barn aktivitet 7266".
Kontakt: Förskrivande läkare.

Näringspreparat, vuxna och barn över 16 år:
Egenavgift 30 procent. 70 procent debiteras Region Gotland, dietistmott, referens
zz5166 ”näringspreparat >16 år".
Kontakt: Dietistmottagningen Visby lasarett, tel: 0498-26 90 00 (vxl).

Syrahämmande läkemedel i sond till barn (0-17 år):
Hela beloppet debiteras Region Gotland, med referensen: "zz5295 syrahämmande
läkemedel, sondbarn aktivitet 7267".
Kontakt: Förskrivande läkare.

Region Gotland
Telefon +46 (0)498 26 90 00
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Preventivmedelssubvention till unga vuxna under 26 år:
För ungdomar under 21 år är preventivmedel som ingår i läkemedelsförmånerna
kostnadsfria.
P-piller, hormonspiral, p-stav och p-spruta som ingår i läkemedelsförmånerna.
p-plåster och p-ring utanför förmånen. Egenavgift max 100 kr/år.
Akutpreventivmedel som dagen-efter piller kan hämtas ut kostnadsfritt tom 23
års ålder på ungdomsmottagningen. Mellan 23-26 år hämtas de på MVC eller
Gynmottagningen.
För ungdomar från 21 år till dagen innan de fyller 26 år är egenavgiften för 12
månader maximalt 100 kronor för
P-piller, hormonspiral, p-stav och p-spruta som ingår i
läkemedelsförmånerna.
p-plåster och p-ring utanför förmånen
Akutpreventivmedel som dagen-efter piller kan hämtas ut kostnadsfritt tom
23 års ålder på ungdomsmottagningen. Mellan 23-26 år hämtas de på MVC
eller Gynmotagningen.
Egenavgiften för 3 månaders förskrivning är 25 kronor för p-piller, p-spruta, p-ring,
p-plåster.
I de fall man får ett långverkande p-medel som innebär årsdosen (eller mer) vid ett
tillfälle betalas 100 kr/gång.
Arbetsplatskod: Obligatoriskt
Förskrivare: Ingen begränsning
Faktureras: För personer <21år faktureras hela beloppet till Region Gotland
automatiskt. För personer från 21 år till dagen innan de fyller 26 år faktureras belopp
överstigande 100 kr/år Region Gotland, med referensen:
”zz 5227 preventivmedel 21-26 år aktivitet 7268”.
Fakturan skall innehålla information om datum för köp, förskrivarens namn,
patientens födelsedata, benämning på preparatet, varunummer, antal förpackningar
och debiterat belopp.
Kontakt: Förskrivande läkare eller sjuksköterska i andra hand Chefsapotekare
Region Gotland.

Region Gotland
Telefon +46 (0)498 26 90 00
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Prisuppgifter
För priser på preventivmedel som är med i läkemedelsförmånen se TLVs
prisdatabas, eller fass.se
För att se priser på preventivmedel som inte är med i förmånen måste man gå in på
respektive apotekskedjas on-line shop eller på prisjämförelsetjänsten
medicinpriser.se. Priset kan variera hos olika apoteksaktörer.
Vid generiskt utbyte är det bara alternativet med lägst pris som är helt
subventionerat.
Om kunden väljer ett dyrare alternativ måste hon betala mellanskillnaden eller
hela kostnaden själv i enlighet med TLV:s föreskrifter.
Om patienten har frikort ska även subventionerade p-piller som ingår i förmånen
vara gratis för henne.

Läkemedel som förskrivs fritt enligt smittskyddslagen
Omfattar förutom läkemedel mot STI (gonorré, klamydia etc) även läkemedel mot
tuberkulos, mot hepatit C och mot HIV.
Förskrivare ska ange att det är ”Fritt enligt SmL ” eller ”Kostnadsfritt enligt SmL”
Faktureras genom att i expeditionssystemet ange förmånstyp ”S”
Kontakt: Förskrivande läkare.

Läkemedel till personer som vistas utan tillstånd:
Egenavgiften är högst 50 SEK för läkemedel som är utskrivna vid samma tillfälle av
samma förskrivare för högst 3 månader, resterande belopp ska faktureras regionen.
Smittskyddsläkemedel ska lämnas ut utan egenavgift.
Beloppet debiteras regionen med referensen:"zz5005 samt aktivitet 7282".
Kontakt: Förskrivande läkare.

Region Gotland
Telefon +46 (0)498 26 90 00
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Insulinpumpar (inkl tillbehör)
Insulinpumpar med tillbehör ingår inte längre i TLV-s förmån. Med insulinpumpar
och tillbehör menas själva pumpen, väskor, fjärrkontroller, batterier och reservdelar
till pumpen. Dessa artiklar har ATC kod Y92HA, Y92HB eller Y92HC.
Förbrukningsartiklar för infusion av insulin, typ: läkemedelsreservoarer, infusionsset
och nålar finns fortfarande med i förmånen och förskrivs som tidigare.
Minilink ingår i förmånen då den avser kontinuerlig glukosmätning.
Beloppet debiteras regionen med referensen: "zz5295 samt aktivitetskod 7285".
Kontakt: Förskrivande läkare.

Undantagshantering läkemedel utanför förmånen
Region Gotland kan efter beslut av Läkemedelskommittén, ekonomichef m fl. bevilja
särskild subvention av läkemedel utanför förmånen under vissa förutsättningar:
Undantaget gäller enskilda patienter med synnerligen angelägna medicinska behov
där behandlingsalternativ saknas. Behandlingen ska vara kostnadseffektiv i det
enskilda fallet jämfört med andra alternativ.
Rutinen innebär att hela kostnaden för läkemedelsbehandlingen belastar Region
Gotland. Receptet ska märkas med ”Undantagshantering”
Beloppet debiteras regionen med referensen: "zz5295 samt aktivitetskod 7481".
Kontakt: Förskrivande läkare, Läkemedelskommittén

Region Gotland
Telefon +46 (0)498 26 90 00
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