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Subvention av läkemedel för antikonception
Gäller för: Region Värmland
Information till vården
Gäller för

Kvinnor bosatta i Värmlands län från 21 år t.o.m. det kalenderår de fyller 25 år.
Flickor/kvinnor under 21 år erhåller kostnadsfritt preventivmedel inom förmånen
utifrån gällande lagstiftning.
Asylsökande kvinnor under 18 år hanteras inom ramen för kostnadsfria läkemedel till
barn. Asylsökande kvinnor bosatta i Värmlands län från 18 år t.o.m. det kalenderår
de fyller 25 år.
Förskrivare

Läkare, barnmorskor
Läkemedel/preparat

Preventivmedel oberoende av beredningsform eller förpackningsstorlek som ingår i
läkemedelsförmånen. Subventionen gäller även preventivmedel som har en längre
behandlingstid än ett år.
Uppgift på receptet

Prev Värmland ska anges på receptet.
I Cosmic skrivs det i Patientinstruktion i Utkorgen eller i fältet Notera vid
administrering. Om prev Värmland skrivs i Patientinstruktion kommer inte texten
med vid integrering av receptet, vilket den gör om texten skrivs i Notera vid
administrering.
Information till apoteksaktör
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 hos patienten.
Om kvinnan motsätter sig generiskt utbyte betalar hon eventuell merkostnad själv.
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Kvinnan betalar

Kvinnan betalar maximalt 100 kr per uttag av en årsförbrukning eller högst 25 kr
per tremånadersförbrukning. Resterande del av egenavgiften faktureras regionen.
Kostnaden för 6- respektive 9-månaders förbrukning blir högst 50 respektive 75 kr.
Preventivmedel för längre behandlingstid än ett år (t ex implantat) kostar högst
100 kr oavsett hur lång behandlingstiden är.
Asylsökande kvinnor bosatta i Värmlands län från 18 år t.o.m. det kalenderår hon fyller 25 år
betalar 50 kr per 3 månaders behandling Även för de preventivmedel som har en längre
behandlingstid än tre månader ex v implantat.
Fakturaadress

Org.nr 232100–0156, Region Värmland, Box 5081, 650 05 Karlstad
Ange som referens ”beställar-id 5350101”.
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 054 – 61 40 44.

Sökord: P-medel, subvention, p-piller
Utarbetad av: Susanne Carlsson
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