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Subvention av psykosläkemedel
Gäller för: Region Värmland

Information till vården
Gäller för
Psykiskt långtidssjuka personer bosatta i Värmlands län inklusive asylsökande personer bosatta i
Värmlands län med diagnosen schizofreni eller andra psykiska syndrom samt bipolärt syndrom där
behandlande läkare bedömer att behandlingsförutsättningarna försämras utan subvention.

Förskrivare
Läkare med specialistkompetens inom psykiatri.

Läkemedel
Subventionen omfattas endast av ATC-grupperna: neuroleptika N05A, biperiden N04AA02 och
trihexyfenidyl N04AA01.

Uppgift på receptet
Fri neuroleptika Värmland ska anges på receptet.
I Cosmic skrivs det i Patientinstruktion i Utkorgen eller i fältet Notera vid administrering. Om fri
neuroleptika 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 därefter utan förmån (U) i apotekens expeditionssystem så att beloppet
inte påverkar patientens högkostnadstrappa. Hela kostnaden faktureras till Region Värmland.

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/omregionen/Fakturering/.

Referens/beställar-ID
Beställar-ID 5350101 ska anges på fakturan.
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Fakturan
Fakturaspecifikationen ska som minst innehålla: namn på försåld vara inklusive eventuell styrka och
förpackningsstorlek, varunummer, belopp och arbetsplatskod.

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

Dokumentet är utarbetat av: Susanne Carlsson
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