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Patientlagen 2015 – tillämpning läkemedel
Nya regelverket för utomlänsvård avseende läkemedel
Av 4§ hälso- och sjukvårdslagen (HSL) framgår bl.a. följande:
”Om någon som vistas inom landstinget utan att vara bosatt där behöver
omedelbar hälso-och sjukvård, ska landstinget erbjuda sådan vård.
Landstinget ska erbjuda öppen vård åt dem som omfattas av ett annat
landstings ansvar för hälso- och sjukvård. Dessa patienter omfattas inte av
landstingets vårdgaranti. I övrigt ska vården ges på samma villkor som
gäller för de egna invånarna.
Om patienten omfattas av ett annat landstings ansvar för hälso-och sjukvård
enligt 3§ svarar det landstinget för kostnaderna för vård som patienten ges
med stöd av andra stycket. Detta gäller dock inte om det landstinget ställer
krav på remiss för vården och dess remissregler inte följs.”

Region Skånes tolkning av lagen och riksavtalet för
utomlänsvård från och med 1 januari 2015
Varken patientlagen eller riksavtalet nämner något om läkemedel. Principen är
dock att alla patienter ska ges öppen vård på lika villkor oavsett var i landet
man bor. Mot denna bakgrund gör Region Skåne tolkningen att
läkemedelsförskrivning i öppen vård ska hanteras på samma sätt till
utomlänspatienter som till patienter folkbokförda i Region Skåne och att
kostnaden för detta ska bäras av hemlandstinget.
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Läkemedelsförskrivning till utomlänsinvånare i Region
Skåne från och med 1 januari – administrativ rutin
- Receptförskrivning av läkemedel inom läkemedelsförmånerna:
Faktura för läkemedel skickas till det landsting där patienten är folkbokförd via
ett parallellt system (via respektive apotek). Rekommendationslista
(Skånelistan)1 och vårdprogram för förskrivande landsting gäller.
-

Receptförskrivning av läkemedel utom läkemedelsförmånerna
Särskild landstingssubvention2, sk undantagshantering.
För att undantagshantering, enligt ovan, ska vara tillämplig krävs att följande
fyra förutsättningar ska vara uppfyllda:
o enskilda patienter = undantagsfall
o synnerligen angelägna medicinska behov
o behandlingsalternativ saknas
o användningen bedöms vara kostnadseffektiv i det enskilda fallet
(jämfört med andra alternativ inom vården)
Kostnaderna för alla läkemedel förskrivna enligt undantagshantering
debiteras förskrivande enhet. Denna rutin omfattar även vissa
protonpumpshämmare för barn. På receptet anges följande:
Undantagshantering. Ska expedieras utan kostnad för patient. Saknas dessa
uppgifter kan inte receptet expedieras enligt undantagshantering.
Hela kostnaden faktureras Region Skåne på öppenvårdskundnummer
9070662. Förskrivande enhet debiteras kostnaden i efterhand. Apotekets
faktura ska (utöver produktspecifik information) innehålla uppgift om
arbetsplatskod, förskrivarens namn och patientens födelsedata.
Förskrivande enhet kan fakturera patientens hemlandsting för denna
läkemedelskostnad.
Läkemedelsbehandling får påbörjas först efter dialog/överenskommelse med
hemlandstinget.

Behandlingsläkemedel inom specialiserad öppenvård
Specificerad räkning till hemlandstinget från sjukhuset/enheten i enlighet med
faktura för vårdbesök.
För dyra läkemedel som inte täcks inom generell besöksersättning gäller
följande:
Vissa DRG medger tilläggsdebitering av läkemedel och vid patientspecifik
debitering från Skånes Universitetssjukvård finns angivet i Regionala priser och
ersättningar för Södra Sjukvårdsregionen en lista på dyrare läkemedel som
debiteras separat. Tilläggsdebiteringen av läkemedel kan också medges då det
är uppenbart att priset för aktuellt DRG inte innehåller rimlig kostnad för
1

Skånes gemensamma lista över rekommenderade läkemedel är baserad på de slutsatser
Läkemedelsrådets skåneövergripande terapigrupper kommit fram till. Länk Skånelistan:
http://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/lakemedel/
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läkemedel men det kan endast ske efter dialog/överenskommelse mellan
köpare/säljare, se ovan angivna prislista, 1.3.6.2 Tilläggsdebitering av
läkemedel.
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