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1 Bilaga 1 Inkontinenshjälpmedel, läkemedelsnära förbrukningsartiklar och 
subventionerade läkemedel

1.1 Inkontinens
Region Örebro län och länets kommuner ska tillhandahålla förbrukningsartiklar som fortlöpande 
behövs på grund av allvarlig sjukdom eller efter behandling för sådan sjukdom enligt Hälso- och 
sjukvårdslagen (HSL 2017:30). Efter behovsbedömning kan förskrivning vara aktuell för 
urininkontinens, urinretention eller tarminkontinens.

Vem har rätt till inkontinenshjälpmedel?
Personer med urininkontinens, urinretention eller tarminkontinens som på grund av allvarlig sjukdom 
eller efter behandling av sådan sjukdom och är i fortlöpande behov av förbrukningsartiklarna ska, 
enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 2017:30) få detta tillhandahållet av regionen eller kommunen 
inom respektive ansvarsområde. 

Hälso- och sjukvårdsansvar
Hälso- och sjukvårdsansvaret för förskrivning av inkontinenshjälpmedel regleras enligt det avtal som 
finns angående ansvar för inkontinensartiklar i Örebro län. 

Ansvar för inkontinensartiklar i Örebro län

Enligt överenskommelsen har kommunen ansvar för inkontinensartiklar till personer i särskilt boende 
och till personer i enskilt boende med kommunal hemsjukvård. Region Örebro län ansvarar för övriga 
personer i enskilt boende. Region Örebro län ansvar inkluderar förutom personer i enskilt boende även 
de personer som erhåller förskrivning av uroterapeut/stomiterapeut oberoende om personen kommer 
från ett särskilt boende, enskilt boende eller är hemsjukvårdspatient. 

Förskrivare
I Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården 
(SOSFS 2008:1) framgår vårdgivarens, verksamhetschefens och hälso- och sjukvårdspersonalens 
ansvar i användning och förskrivning av medicintekniska produkter. 

Förutom läkare, är sjuksköterskor, sjukgymnaster samt barnmorskor behöriga att förskriva 
förbrukningsartiklar som används vid urininkontinens, urinretention och avföringsinkontinens. 
Verksamhetschefen eller motsvarande ska utse vilka av de behöriga som har den utbildning och 
kompetens som krävs för att göra förskrivningar av förbrukningsartiklar. Förskrivaren ska vara 
anställd hos Region Örebro län, kommunen eller hos vårdgivare som har avtal inom Region Örebro 
län/kommunen. Förskrivaren ska vara registrerad hos vårdgivaren. 

Inom vårdgivarna finns vårdprogram/vårdriktlinjer som beskriver hur hälsoproblemet ska 
handläggas för att klargöra vilken typ av inkontinens personen har. 

1.2 Läkemedelsnära förbrukningsmaterial
Sådana förbrukningsartiklar som erfordras för att ett förskrivet läkemedel ska kunna tillföras kroppen 
eller för egenkontroll av medicinering, s.k. läkemedelsnära förbrukningsartiklar, är kostnadsfritt vid 
förskrivning (Lag (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m) under förutsättning att:

 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har beslutat att varan ska ingå i 
läkemedelsförmånerna

 varan förskrivs på hjälpmedelskort av behörig förskrivare (läkare, tandläkare och 
sjuksköterskor med förskrivningsrätt av diabeteshjälpmedel)

Som exempel på läkemedelsnära förbrukningsartiklar kan nämnas injektionssprutor, kanyler, 
teststickor etc.

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30
https://www.regionorebrolan.se/Files-sv/%C3%96rebro%20l%C3%A4ns%20landsting/Regional%20utveckling/V%C3%A4lf%C3%A4rd%20och%20folkh%C3%A4lsa/VVF-sidan/Avtal-%C3%96verenskommelser/%C3%84ldre%20och%20somatik/Avtal_ang%20ansvar%20inkontinens.pdf
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2002160-om-lakemedelsformaner-mm_sfs-2002-160
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Insulinpumpar skrivs på hjälpmedelskort eller delas ut av vården, beroende på vilken pump som är 
aktuell.

När förskrivning sker enligt läkemedelsförmån blir produkten patientens egendom. Vid förskrivning 
av hjälpmedel är annars produkten ett lån och ägs av Region Örebro län.

1.3 Subvention av läkemedel utöver den nationella läkemedelsförmånen
Region Örebro län har möjlighet att subventionera läkemedel och varor utöver det nationella 
förmånssystemet till individer och/eller patientgrupper om särskilda skäl föreligger. Ett avsteg från 
läkemedelsförmånen beslutas i dessa fall centralt på Region Örebro län, och subventionen stödjer sig 
därefter på lokala regler inom Region Örebro län. Omfattningen av Region Örebro läns subventioner 
kan förändras över tid, varför det är angeläget att aktuell information om dessa löpande hämtas från 
internet. 

De läkemedel och varor som omfattas av Region Örebro läns subventioner är:

 Preventivmedel till unga kvinnor
 Specialkost till vuxna och barn utanför läkemedelsförmånen
 Spolvätskor (CE-märkta produkter)
 Undantagshantering av läkemedel utanför förmånen
 Syrahämmande läkemedel till barn
 Per orala teofyllinpreparat
 Xyrem-behandling av narkolepsi
 Läkemedel till psykiskt sjuka utan sjukdomsinsikt
 Saliversättningsmedel
 Kompletterande tillbehör vid peritonitdialys

Region Örebro läns subventioner beskrivs mer ingående på Region Örebro läns webbsida 
”Landstingssubventionerade läkemedel”.

Praktisk information om statens läkemedelssubventioner finns på eHälsomyndighetens hemsida.

https://www.regionorebrolan.se/sv/Halsa-och-vard/For-vardgivare/Formaner-och-avgifter/Landstingssubventionerade-lakemedel/
https://www.ehalsomyndigheten.se/tjanster/subventioner/
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