Dokumenttyp

Ansvarig verksamhet

Version

Antal sidor

Dokumentägare

Fastställare

Giltig fr.o.m.

Giltig t.o.m.

Rutin

Patientsäkerhetscentrum

Susanne Carlsson
Läkemedelschef

1

Lena Gjevert
Hälso- och sjukvårdsdirektör

2

2020-06-08

2022-06-08

Subvention av läkemedel till personer som vistas i landet
utan tillstånd (papperslösa)
Gäller för: Region Värmland

Information till vården
Gäller för
Regionen är enligt lag skyldig att erbjuda vuxna personer som vistas i landet utan tillstånd samma
subventionerade hälso- och sjukvård som vuxna asylsökande, det vill säga vård som inte kan anstå
och läkemedel som förskrivs i samband med sådan vård. Barn som vistas i landet utan tillstånd ska
erbjudas samma vård som bosatta och asylsökande barn.

Förskrivare
Hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Läkemedel
Subventionen gäller endast för läkemedel inom läkemedelsförmånen.

Uppgift på receptet
UTill Värmland ska anges på receptet.
I Cosmic skrivs det i Patientinstruktion i Utkorgen eller i fältet Notera vid administrering. Om UTill
Värmland skrivs i Patientinstruktion kommer inte texten med vid receptförnyelse, vilket den gör om
texten skrivs i Notera vid administrering.

Hantering
Förskriv läkemedel inom läkemedelsförmånen (högst 3 månaders behandling).
Särskilda läkemedel ska förskrivas med ett uttag.
Smittskyddsläkemedel är kostnadsfria för patienten.

Information till apoteksaktör
Hantering
Personer 18 år och äldre betalar högst 50 kronor vid varje expeditionstillfälle för läkemedel som
förskrivits vid samma tillfälle av samma förskrivare och för högst tre månaders behandling.
Resterande belopp ska faktureras regionen.
Barn under 18 år erhåller läkemedel inom förmånen kostnadsfritt.
Smittskyddsläkemedel är helt kostnadsfria för patienten, hela kostnaden faktureras regionen.
Förskrivningen registreras utan förmån (U) i apotekens expeditionssystem.
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Faktura ställs till
Region Värmland, box 5018, 650 05 Karlstad, organisationsnummer 232100-0156.

Elektroniska fakturor
Fakturor till Region Värmland ska skickas elektroniskt. Sedan 1 april 2019 trädde en ny lag i kraft som
innebär att all fakturering till offentlig sektor ska ske elektroniskt via e-faktura. Vi tar emot
elektroniska fakturor i samtliga SFTI-standarder. Observera att PDF enligt lagen inte är ett
elektroniskt format. Läs mer om fakturering på https://www.regionvarmland.se/omregionen/Fakturering/.

Referens/beställar-ID
Beställar-ID 5350101 ska anges på fakturan.

Fakturan
Fakturaspecifikationen ska som minst innehålla: namn på försåld vara inklusive eventuell styrka och
förpackningsstorlek, varunummer, belopp och arbetsplatskod.

Kontaktperson
Susanne Carlsson, läkemedelschef, läkemedelsenheten
susanne.carlsson@regionvarmland.se eller 010 – 831 40 44.

Dokumentet är utarbetat av: Susanne Carlsson
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