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Praktisk hantering vid beställning av 

insulinpumpar och dess tillbehör  
 

Tandvård- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har bestämt att 

insulinpumpar och bärsystem till dessa inte längre ska ingå i 

läkemedelsförmånen from 1 dec 2013. För att säkerställa att patienter i 

Region Skåne, med behov av insulinpump, fortfarande ska kunna 

erhålla pump utan kostnad för patienten, måste dessa from 1 dec 2013 

rekvireras och inte länge förskrivas på hjälpmedelskort. Rekvirerande 

klinik står för kostnaden. Det är en baspump och tre avancerade pumpar 

som är upphandlade – alla med stora rabatter. De är utvalda därför att de 

klarar alla de kvalitetskrav som ställts på pumparna från den expertgrupp 

som varit involverad i upphandlingen. Det upphandlade sortimentet av 

insulinpumpar är tillräckligt stort för att behandla både barn och vuxna. 

Detsamma gäller bärsystem till pumpar, vilka också är upphandlade.  

 

 
  

 
 

Avtalat pris

17 450 kr

17 450 kr

Medtronic AB Paradigm 515

Medtronic AB Paradigm 715

BASPUMP

Leverantör Benämning 

Avtalat pris

23 450 kr

26 300 kr

26 300 kr

27 500 kr

Medtronic AB Paradigm VEO 754

Rubin Medical AB Animas Vibe

Roche Diagnostics AB Accu-Chek Combo

Medtronic AB Paradigm VEO 554

AVANCERAD PUMP

Leverantör Benämning 
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Region Skåne     
 

 

Startpaket innehåller pump, batterier, ampull/reservoar, snabbguide och 

användarhandbok på svenska, adapter/lock i de fall där det finns behov av 

detta, samt ett bärsystem. Kliniken kan beställa ytterligare ett kostnadsfritt 

bärssystem i samband med pumpstart. 

  

Infusionsset som behövs till insulinpumparna är fortfarande kvar i 

läkemedelsförmånen och förblir gratis för patienten när de skrivs på 

hjälpmedelskort. Eftersom infusionsset är en mycket stor utgiftspost vid 

insulinpumpbehandling har Region Skåne upphandlat dessa och fått 

betydande rabatter. Det blir betydligt billigare för kliniken att framöver 

rekvirera dessa infusionsset till patienten istället för att använda 

hjälpmedelskort. De upphandlade infustionsseten kommer från  

Medtronic AB, NordicInfu Care AB, Roche AB och Rubin Medical AB och 

sortimentet täcker det Skånska behoven.  

Region Skåne har utformat en gemensam blankett för beställning av 

insulinpumpar, bärsystem till insulinpumpar och infusionsset då alla dessa 

ingick i upphandlingen. Varorna ska beställas direkt från företagen. 

Leverans sker direkt hem till patient eller till rekvirerande klinik. 

Fraktkostnaderna står leverantören för.  

 

Instruktion och beställningsblankett för insulinpumpar, bärsystem och 

infusionsset 

http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Lakemedelsradet/For_vardgivare/Avta

lade_lakemedel_for_Region_Skane/Avtal-lakemedelvaccin-med-mera/ 

 

Allt annat som är viktigt för dessa pumpar (batterier, ampuller, reservoarer 

och lock) ingick inte i upphandlingen. De räknas fortfarande som 

förbrukningsvaror av TLV och ingår fortfarande i läkemedelsförmånen och 

blir gratis för patienten då de förskrivs via hjälpmedelskort. De ska inte 

rekvireras framöver utan ska förskrivas på hjälpmedelskort. På den här 

länken finns listor på vilka läkemedelsnära förbrukningsvaror som ingår i 

läkemedelsförmånen.  

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

forbrukningsartiklar/ 

 

Medicinska riktlinjer  
Medicinska riktlinjer för vilken patient som kan vara aktuell för behandling 

med insulinpump kommer att publiceras inom kort på;  

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

riktlinjer/Lakemedelsriktlinjer/  
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