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LÄKEMEDELSENHETEN
KARIN LINDGREN

Läkemedel till personer utan tillstånd
personer som vistas i Sverige utan stöd av
myndighetsbeslut, sk papperslösa
Enligt SFS 2013:407 är landstingen skyldiga att erbjuda vuxna personer som vistas i landet utan tillstånd, samma
subventionerade hälso- och sjukvård som vuxna asylsökande. Det innebär vård som inte kan anstå och läkemedel
som förskrivs i samband med sådan vård samt mödrahälsovård mm. Barn som vistas i landet utan tillstånd ska
erbjudas samma vård som bosatta och asylsökande barn, dvs fullständig subventionerad hälso- och sjukvård.
Den nya lagen gäller enbart läkemedel som omfattas av lag (SFS 2002:160) om läkemedelsförmåner mm. Stomi,
förbrukningsartiklar och livsmedel till barn under 16 år subventioneras inte.
 Egenavgiften ska vara högst 50 kr vid varje expeditionstillfälle för läkemedel utskrivet vid samma tillfälle av
samma förskrivare och för högst 3 månaders behandling. Resterande belopp faktureras enligt nedan
 Särskilda läkemedel förskrivs med endast ett uttag
 Smittskyddsläkemedel ska lämnas ut utan egenavgift (se särskild instruktion)
Instruktion till förskrivaren
Observera att e-recept INTE kan skickas för personer utan tillstånd, personer som vistas i Sverige utan stöd av
myndighetsbeslut, sk papperslös. Receptet måste skrivas ut på receptblankett och ges till patienten. Arbetsplatskod och
förskrivarkod ska finnas på receptet.
Receptet märks i doseringsrutan ”UTill – betalas av Region Jämtland Härjedalen” alternativt ”Papperslös - betalas av
Region Jämtland Härjedalen”. (UTill = utan tillstånd).
Instruktion till apoteken
Faktura skickas till förskrivarens landsting enligt vad som angetts under övrig information eller efter arbetsplatskod på
receptet. Receptet ska vara märkt enligt ovan.
Faktureringsadress:
Region Jämtland Härjedalen, Box 910, 83129 Östersund
Ref: 400603
Märk fakturan med:

UTill - Läkemedelsnamn, arbetsplatskod samt förskrivarens efternamn.
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