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Subvention av läkemedel för antikonception 
Gäller för: Hälso- och sjukvård  

Information till vården 

Gäller för  
Personer folkbokförda i Värmland från 21 år till och med det kalenderår de fyller 25 år.  

Personer under 21 år erhåller kostnadsfritt preventivmedel inom läkemedelsförmånen utifrån 
gällande lagstiftning.   

För asylsökande personer, personer med uppehållstillstånd enligt massflyktingsdirektivet samt 
personer som vistas i landet utan tillstånd finns separat rutin.   

Förskrivare  
Läkare och barnmorskor. 

Läkemedel 
Preventivmedel, oberoende av beredningsform och förpackningsstorlek, som ingår i läkemedels-  
förmånen. Subventionen gäller även preventivmedel som har en längre behandlingstid än ett år.  
 
Qlaira har begränsad subvention och subventioneras inte för enbart antikonception, utan endast till 
kvinnor med rikliga menstruationsblödningar där andra kombinerade p-piller inte ger tillräcklig 
blödningsreduktion och där spiral med levonorgestrel inte är ett alternativ. Endast läkare har 
förskrivningsrätt på indikation rikliga menstruationsblödningar och Qlaira subventioneras därför 
enbart vid förskrivning av läkare.  

Cosmic läkemedelsmodul och uppgifter på receptet 
Recept märks med ”Prev Värmland” i Patientinstruktion i Utkorgen eller i fältet Notera vid 
administrering. 

Information till apoteksaktör  
Generiskt utbyte görs till läkemedel som ingår i läkemedelsförmånen enligt gällande utbytesregler.  

Personen betalar maximalt 100 kronor per uttag för en årsförbrukning eller högst 25 kronor  
per tremånadersförbrukning. Kostnaden för sex respektive nio månaders förbrukning blir högst 50 
respektive 75 kronor. Preventivmedel för längre behandlingstid än ett år (till exempel implantat) 
kostar högst 100 kronor oavsett hur lång behandlingstiden är.  

Om personen har kommit upp i högkostnadstrappan så att beloppet överensstämmer med eller blir 
mindre än ovanstående hanteras förskrivningen med ordinarie förmånskostnad.  
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Om personen inte har kommit upp i högkostnadstrappan registreras förskrivningen utan förmån (U) i 
apotekens expeditionssystem så att beloppet inte påverkar patientens högkostnadstrappa. Personen 
betalar maximalt enligt ovanstående och resterande belopp faktureras Region Värmland.  

Om personen motsätter sig generiskt utbyte betalar denne eventuell merkostnad själv.  

Faktura ställs till 
Region Värmland, box 5018, 650 05 Karlstad, organisationsnummer 232100-0156.  

Elektroniska fakturor  
Fakturor till Region Värmland ska skickas elektroniskt. Läs mer om fakturering på 
https://www.regionvarmland.se/om-regionen/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. 

Kontakt  
Susanne Carlsson, verksamhetschef läkemedelscentrum, susanne.carlsson@regionvarmland.se eller 
010-831 40 44  

Farmacitjänsteenheten, farmacitjansteenheten@regionvarmland.se eller 010-831 41 41 
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