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Ändrade regler för preventivmedelssubventioner till unga från och
med 1 januari 2015 i Västernorrland
Vid landstingsfullmäktiges sammanträde i oktober 2014 fattades beslut att unga till och
med 25 år, dvs under 26 år, får subventionerade preventivmedel av landstinget. Egenavgiften är 100 kronor per år. Landstingssubventionen gäller för de preventivmedel som omfattas av läkemedelsförmånen.
Beslutet tillämpas från och med 1 januari 2015.

Tillämpning av de nya reglerna från och med 1 januari 2015
•

Unga till och med 25 år och som är folkbokförda i Västernorrlands län får subvention på egenavgiften för preventivmedel som ingår i läkemedelsförmånen föreskrivna på recept.

•

Recept märks med ”p-ungdom”

•

Egenavgiften är 100 kronor per år, vilket för tabletter motsvarar 12 månaders förbrukning.
Vid tre månaders förskrivning är egenavgiften 25 kronor.
För preventivmedel som normalt används längre än ett år (t.ex. implantat och
livmoderinlägg såsom Nexplanon och Mirena) är egenavgiften vid expedition 100
kronor.

•

Recept på preventivmedel som inte ingår i läkemedelsförmånen omfattas inte av
landstingssubventionen.

•

Recept expedieras med R. Kostnader som överstiger egenavgiften faktureras
Landstinget Västernorrland, Kst 86975, Leverantörsfakturor, Box 310, 881 27
Sollefteå.

•

Även recept förskrivna före den 1 januari 2015 för preventivmedel subventioneras
enligt ovan när expedition sker fr.o.m. 1 januari 2015.

Recept på preventivmedel förskrivna med undantagshantering
Avser förskrivning av preventivmedel till unga utanför läkemedelsförmånen med landstingssubvention.
När det gäller preventivmedel är det ett problem både för professionen och för patienter
att vissa läkemedel inte ingår i förmånen. Riktlinjer håller på att tas fram för förskrivare
inom landstinget om att använda undantagshantering i större utsträckning än i dag.
•

Recept märks med ”p-ungdom enligt undantag”. Saknas denna information på
receptet betalar kunden hela kostnaden själv.

•

För recept märkta med ”p-ungdom enligt undantag” är egenavgiften 100 kronor
per år, vilket motsvarar 12 månaders förbrukning. Vid expedition för tre månaders
förbrukning är egenavgiften 25 kronor. För preventivmedel som normalt används
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längre än ett år (t.ex. implantat och livmoderinlägg) är egenavgiften vid expedition
100 kronor.
•

Recept expedieras med U. Kostnader som överstiger egenavgiften faktureras
Landstinget Västernorrland, Kst 86975 undantag, Leverantörsfakturor, Box 310,
881 27 Sollefteå.

Observera att det är två olika referenser för fakturor, en för vanlig ”p-ungdom” och en för
”p-ungdom enligt undantag”. D.v.s. två separata kundnummer (koder) används vid expediering.
Information finns på www.lvn.se/lk, apoteksaktörer
Vid frågor kontakta undertecknad eller
Emelie Sörqvist Fagerberg, apotekare, Läkemedelsenheten
0611-802 58, 070-190 44 13, emelie.sorqvist.fagerberg@lvn.se
Med vänlig hälsning
Lena Wiberg
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