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Förbrukningsvaror som från 1 december 2013 

inte längre ingår i läkemedelsförmånen.  
 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket meddelade redan vår/vintern 

2012-2013 att ett antal läkemedelsnära förbrukningsvaror inte längre ska 

ingå i läkemedelsförmånen from den 1 dec 2013. De varor som inte längre 

ska ingå i läkemedelsförmånen är olika bärsystem (som är tillbehör till 

infusions- eller inhalationsutrustning) samt insulinpumpar. 

Skälet som angavs för bärsystemen var att de är bra och viktiga produkter 

men på grund av att de inte är nödvändiga för att tillföra kroppen läkemedel 

kan de inte betraktas som förbrukningsartiklar. Insulinpumparna kan inte 

betraktas som förbrukningsvara då de beräknas hålla långt mer än ett år.  

 

 

Praktisk hantering i Region Skåne efter 1 december 2013 
Läkemedelsnära förbrukningsvaror kan praktiskt indelas i tre olika grupper i 

Region Skåne.  

 

1. Läkemedelsnära förbrukningsvaror som fortfarande ingår i 

förmånen ska fortsättningsvis förskrivas på hjälpmedelskort och 

förblir kostnadsfria för patienten.  

http://www.tlv.se/forbrukningsartiklar/pris-och-subvention-av-

forbrukningsartiklar/ 

Undantag; infusionsset till insulinpumpar undantas och ska 

rekvireras enligt särskild rutin och beställningsblankett, se nedan 

punkt 3. 

 

 

2. Läkemedelsnära förbrukningsvaror som inte längre ingår i 

förmånen ska framöver rekvireras om patienten fortsättningsvis 

ska kunna tillhandahålla produkterna utan kostnad. Beställande 

http://www.tlv.se/forbrukningsartiklar/pris-och-subvention-av-forbrukningsartiklar/
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klinik står för kostnaderna och delar ut produkten till patienten som 

inte betalar något.  

Undantag; insulinpumpar och bärsystem till insulinpumpar vilka ska 

rekvireras enligt särskild rutin och beställningsblankett, se nedan 

punkt 3.  

 

3. Region Skåne har i samband med justeringen av vad som ska ingå i 

förmånssystemet upphandlat insulinpumpar och bärsystem till dessa 

eftersom lagen om offentlig upphandling så kräver. I upphandlingen 

ingick även infusionsset till insulinpumpar. Framöver ska 

insulinpumpar, deras bärsystem och infusionsset rekvireras 

direkt från respektive leverantör. Upphandlingen och den nya 

beställningsrutinen ger betydande rabatter för beställande 

klinik, som också står för kostnaderna. Patienten får fortsatt 

varorna utan kostnad. Leverans kan väljas till klinik eller direkt hem 

till patienten (leverantörer står för fraktkostnaden). Särskild rutin och 

beställningsblankett finns framtagen och nås via länken 

http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Lakemedelsradet/For_vardgiva

re/Avtalade_lakemedel_for_Region_Skane/Avtal-lakemedelvaccin-

med-mera/ 

 


