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Kostnadsansvar för Stockholms läns landsting, SLL, respektive kommun i
Stockholms län i särskild boendeform för äldre avseende läkemedelsnära
produkter och behandlingshjälpmedel juni 2014
Vad menas med läkemedelsnära produkter?
Läkemedelsnära produkter är medicintekniska produkter som behövs för att tillföra
kroppen läkemedel och som behövs för egenkontroll av medicinering samt för stomivård,
enligt lag (2003:76) och (2002:160)
Vilka parter berörs av överenskommelsen?
Kostnadsfördelningen gäller mellan Stockholms läns landsting (SLL) och länets
kommuner.
Vilka beslut finns kring överenskommelse om kostnadsfördelning av
läkemedel och läkemedelsnära produkter?
KSLs styrelse beslutade den 12 december 2013 att rekommendera länets kommuner att
anta överenskommelsen om kostnadsfördelning av läkemedel och läkemedelsnära
produkter.
Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) beslutade i juni 2014 att anta överenskommelsen
om kostnadsfördelning av läkemedel och läkemedelsnära produkter.
Vad innebär det att jag i enlighet med bifogat dokument har kostnadsansvar?
Läkemedelsnära produkter/behandlingshjälpmedel som behövs för att vård ska kunna
utföras för enskilda individer som bor eller vistas på ett särskilt boende (permanenta
platser eller plats för korttidsvistelse) ska beställas och bekostas enligt denna rutin samt
fördelning se bilaga 1.
Vem ansvarar för vad?
Av bilaga 1 framgår när kommun respektive landsting har ansvar för kostnaden. Där
framgår även vilken enhet på hälso- och sjukvårdsförvaltningen som har ansvaret.
Vilka produkter bekostas av kommun enligt bilaga 1?
De produkter som kommun/stadsdel/privat utförare är ansvarig för beställs på eget
kundnummer och bekostas enligt kommunens instruktioner.
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Vilka produkter bekostas av Stockholms läns landsting/Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen/Geriatrikenheten enligt bilaga 1?
Hur fakturerar jag?
Faktura ställs till
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
1500230
Box 12081
102 23 Stockholm
Faktura och specifikation skickas med som underlag och får inte vara äldre än tre
månader.
Vilka produkter bekostas av enheten för rehabilitering, habilitering och
hjälpmedel enligt bilaga 1 Hjälpmedelsenheten?
Beställning av produkter sker via Beställningsportalen One Med på eget kundnummer.
Fakturering sker enligt OneMed´s rutiner.
Vilka produkter bekostas av Stockholms läns landsting/Vårdgivare som
hälso- och sjukvårdsförvaltningen har avtal med?
Vårdgivare/Läkare i särskilt boende enligt bilaga 1
Beställs och bekostas enligt vårdgivarens egen rutin.
Vårdgivare/Specialist enligt bilaga 1
Beställs och bekostas av ordinerande specialist enligt vårdgivarens egen rutin
Finns det någon ersättning för dyra behandlingshjälpmedel?
Vårdgivaren till en patient/brukare som har ordinerats dyra
behandlingshjälpmedel/läkemedelsnära produkter kan inkomma med en ansökan till
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen för kostnad över 10tkr/månad och patient. Vid
kodkännande ersätts vårdgivaren med 75 % av kostnaden över 10 tkr i efterskott.
Behandlingshjälpmedel/läkemedelsnära produkter som berörs är vissa typer av
sårvårdsmaterial, VAC-terapi (vakuumassisterad sårbehandling).
Ansökan skickas till:
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Enhet; Geriatrik
Hantverkargatan 11 B
Box 6909
102 39 Stockholm
Dessa riktlinjer revideras vid förändringar av regelverket.

