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Vad är Läkemedelsnära produkter?
Läkemedelsnära produkter (LMN) arbetar med kvalitet och kompetens kring
läkemedelsnära produkter som stöd för region och kommuner i Västra Götaland.
LMN arbetar med:
 Upphandling och kvalitetssäkring av läkemedelsnära produkter i samverkan
med Inköp
 Distributionsformer så att beställda produkter levereras till patient
 Förskrivningsprocessen så att patienters behov av läkemedelsnära produkter
sker säkert och på samma sätt oavsett var patienten bor eller vårdas inom
Västra Götaland
 Utvecklingsarbete i syfte att underlätta för förskrivare och patient.
LMN erbjuder även utbildningsinsatser kring vård, behandling och förskrivningsprocess för hela vårdkedjan samt verksamhetsuppföljning utifrån ett
förskrivningsperspektiv.
LMN omfattar följande produktområden:
 Nutritionsprodukter
 Förbrukningsartiklar för blås- och tarmdysfunktion (Inkontinens)
 Diabeteshjälpmedel
 Stomiprodukter

Läkemedelsnära Produkter maj 2018

Vanliga frågor och svar om förskrivning och beställning

Fråga

Svar

Mer
information

När används
läkemedelsnära
produkter?

Vid medicinskt behov hos patient (barn
och vuxna).

Vad kan
förskrivas?

Upphandlat sortiment inom CLPs
produktområden.

Sortiment

Vem får
förskriva?

Legitimerad personal utsedd av
verksamhets-/enhetschef eller
motsvarande. Behörigheten skiftar inom
de olika produktområdena.

Handböcker/
Beställningsrutiner

Kontakt

LMN produktkonsulenter

LMN produktkonsulenter

Personer folkbokförda i Västra Götaland.
Till vem kan
man förskriva?

Produkterna förskrivs individuellt utifrån
utredning, bedömning och behandling.
Detta följs upp genom utvärdering.

I Sesam LMN av behörig förskrivare.

Handböcker/
Beställningsrutiner

Sesam LMN
Manualer/Lathundar

Administration LMN

Behörighetsblankett

Skövdedepån kundtjänst
010-441 31 99

Pump för enteral nutrition förskrivs som
Hjälpmedel i webSESAM

vgregion.se/hmc

Hjälpmedelscentral
010-473 80 80

Vad kan
beställas?

Produkter som förskrivits i Sesam LMN.

Beställningsrutiner

Skövdedepån kundtjänst
Patienter: 010-441 31 90
Förskrivare: 010-441 31 99

Vem kan
beställa?

Patient, anhörig, omsorgspersonal med
flera.

Hur sker
beställningen?

Via 1177.se eller telefon.

Hur sker
förskrivningen?
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Vanliga frågor och svar om förskrivning och beställning (forts)

Fråga

Svar
Behörig förskrivare kopplas till sitt
kostnadsställe i Sesam LMN

Vad betalar
enheten?

Mer
information

Kontakt

Handböcker/
Beställningsrutiner

Enheten betalar för produktkostnad och
distribution.

Administration LMN

Enheten belastas olika beroende på vilket
produktområde förskrivningen avser.

Inkontinens, diabetes och stomi:
Produkterna och distributionen är
kostnadsfri för patienten.

Vad betalar
patienten?

Handböcker/
Beställningsrutiner
Nutrition:
VGR Patientfaktura-enhet
010-441 04 29

Nutrition:
Barn yngre än 16 år: 120:- per uttag
Kompletterande nutrition (vuxna) 50% av
varuvärdet
Fullnutrition (vuxna) som mest 1500:- per
månad
Tillbehör, nutritionspump och distributionen
är kostnadsfri för patienten.
Brukare i särskilt boende, korttidsboende
eller LSS-boende som erlägger avgift för mat
eller behöver personal för att tillaga mat
debiteras inte.

Vad erbjuder
LMN för
utbildningar?

Utbildningsinsatser och projekt kring vård,
behandling, förskrivningsprocess och
förskrivarkompetens för hela vårdkedjan.

Var hittar jag
mer
information?
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LMN Utbildningar

LMN Vårdutvecklare

https://regionservice
.vgregion.se/lmn/

Frågor till LMNs
funktionsbrevlåda
clp.regionservice@vgregion.se
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