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Subvention av läkemedel utan förmån
Gäller för: Region Värmland 

Bakgrund och förutsättningar
Om ett läkemedel eller andra varor inte ingår i förmånssystemet innebär det att patienten får betala 
hela kostnaden själv. Regionen kan i vissa fall stå för den kostnaden om det finns synnerligen 
angelägna medicinska behov och det saknas andra behandlingsalternativ inom förmånen. Förskrivare 
ansöker då om subvention för enskilda patienter. 

Förskrivare ska om möjligt alltid följa de förmånsbeslut som TLV fattat. Följsamhet till beslut är viktigt 
ur såväl ett medicinskt som ett hälsoekonomiskt perspektiv. 

För att erhålla subvention av regionen för läkemedel eller andra varor utanför förmånen krävs att 
samtliga fyra kriterier är uppfyllda:

 Enstaka patienter (undantagsfall). 
 Synnerligen angelägna medicinska behov. 
 Behandlingsalternativ saknas.
 Användningen anses vara kostnadseffektiv. 

Rutinen gäller inte för läkemedel där TLV har fastställt begränsad subvention.

Om läkemedlet som har förskrivits med regionens subvention ändras till att ingå i förmånen under 
receptets giltighetstid, upphör regionens subvention. Receptet ska då expedieras enligt ordinarie 
receptförskrivningsregler. 

Information till vården 

Gäller för
Personer bosatta i Värmlands län, inklusive asylsökande personer bosatta i Värmlands län. 

Hantering
1. Fyll i ansökan enligt bilaga 1. 
2. Verksamhetschefen godkänner ansökan, vilket också innebär att förskrivande verksamhet 

erhåller kostnadsansvar för förskrivet läkemedel. 
3. Ansökan skickas till läkemedelsenheten för att inhämta godkännande från Strategigrupp 

läkemedel: 
4. Godkännande eller avslag lämnas skyndsamt till ansökande verksamhet.

Förskrivare 
Hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.
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Uppgift på receptet 
Förmån Värmland ska anges på receptet. 

I Cosmic skrivs det i Patientinstruktion i Utkorgen eller i fältet Notera vid administrering. Om förmån 
Värmland skrivs i Patientinstruktion kommer inte texten med vid receptförnyelse, vilket den gör om 
texten skrivs i Notera vid administrering. 

Information till apoteksaktör 
Förskrivningen registreras utan förmån (U) i apotekens expeditionssystem. Hela beloppet faktureras 
regionen och personen erhåller läkemedlet kostnadsfritt. 

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

Elektroniska fakturor 
Fakturor till Region Värmland ska skickas elektroniskt. Sedan 1 april 2019 trädde en ny lag i kraft som 
innebär att all fakturering till offentlig sektor ska ske elektroniskt via e-faktura. Vi tar emot 
elektroniska fakturor i samtliga SFTI-standarder. Observera att PDF enligt lagen inte är ett 
elektroniskt format. 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. Den ska dessutom innehålla 
förskrivarens namn och titel. 

Kontaktperson
Susanne Carlsson, läkemedelschef, läkemedelsenheten
susanne.carlsson@regionvarmland.se eller 010 – 831 40 44. 

Dokumentet är utarbetat av: Susanne Carlsson  

https://www.regionvarmland.se/om-regionen/Fakturering/
https://www.regionvarmland.se/om-regionen/Fakturering/
mailto:susanne.carlsson@regionvarmland.se
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Bilaga 1

Ansökan om subvention av läkemedel eller andra varor som saknar förmån

Diagnos   Namn, styrka Orsak till subvention*

* exempelvis har tidigare provat annat läkemedel och fått biverkningar av det. 

Ansökningsdatum: …………………………………………………………………

Patientens namn: ……………………………………………………………………

Patientens personnummer: …………………………………………………………

Förskrivare: …………………………………………………………………………

Arbetsplats: …………………………………………………………………………

Beslutande verksamhetschef: …………………………………………………….

Bilagan skickas via internpost (ej mail) till läkemedelsenheten, Centralsjukhuset, 651 82 Karlstad 

Beslut i strategigrupp läkemedel

Datum: …….….……………………………………………………………………

Namn: ……………………………………………………………………………….

Namnförtydligande: ………………………………………………………………..

Subventionsnummer: ………………………………………………………………


