Snabbguide för vårdverksamheter
Förskrivning och beställning av Läkemedelsnära produkter i
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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



Distribu onsformer så a beställda produkter levereras ll pa ent



Förskrivningsprocessen så a pa enters behov av Läkemedelsnära
produkter sker säkert och på samma sä oavse var pa enten bor
eller vårdas inom Västra Götaland.



Utvecklingsarbete i sy e a underlä a för förskrivare och pa ent.

LMN erbjuder även utbildningsinsatser kring vård, behandling och
förskrivningsprocess för hela vårdkedjan sam verksamhetsuppföljning
u från e förskrivningsperspek v.
LMN omfa ar följande produktområden:


Diabetes



Inkon nens



Nutri on



Spolvätskor



Stomi



Trakeostomi

Hä r besvaras vanliga frå gor om fö rskrivning och bestä llning
Fråga

Svar

När används
Läkemedelsnära
produkter?

Vid medicinskt behov hos pa ent
(barn och vuxna).

Vad kan förskrivas?

Upphandlat sor ment inom LMNs
produktområden.

Mer information

Kontakt

LMN produktkonsulenter

Sor ment

LMN produktkonsulenter

Legi merad personal utsedd av
Vem får förskriva?

verksamhets‐/enhetschef eller
motsvarande. Behörigheten ski ar
inom de olika produktområdena.

Handböcker/
Beställningsru ner

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

Produkterna förskrivs individuellt
u från utredning, bedömning och
behandling. De a följs upp genom
utvärdering.

Handböcker/
Beställningsru ner

I Sesam LMN av behörig
förskrivare.

Sesam LMN
Manualer/Lathundar
Behörighetsblanke

Administra on LMN
Skövdedepån kundtjänst
010‐441 31 99

Pump för enteral nutri on
förskrivs som Hjälpmedel i
webSESAM

vgregion.se/hmc

Hjälpmedelscentral
010‐473 80 80

Hur sker
förskrivningen?

Hä r besvaras vanliga frå gor om fö rskrivning och bestä llning

Fråga

Svar

Vad kan beställas?

Produkter som förskrivits i Sesam
LMN.

Vem kan beställa?

Pa ent, anhörig, omsorgspersonal
med flera.

Hur sker
beställningen?

Via 1177.se eller telefon.

Mer information

Kontakt

Beställningsru ner

Skövdedepån kundtjänst
Pa enter: 010‐441 31 90
Förskrivare: 010‐441 31 99

Handböcker/
Beställningsru ner

Administra on LMN

Handböcker/
Beställningsru ner

Nutri on:
VGR Pa en aktura‐enhet
010‐441 04 29

Behörig förskrivare kopplas ll si
kostnadsställe i Sesam LMN
Vad betalar enheten?

Enheten betalar för produktkost‐
nad och distribu on.
Enheten belastas olika beroende
på vilket produktområde förskriv‐
ningen avser.
Inkon nens, diabetes och stomi:
Produkterna och distribu onen är
kostnadsfri för pa enten.

Vad betalar
pa enten?

Nutri on:
Barn yngre än 16 år: 120:‐ per
u ag
Komple erande nutri on (vuxna)
50% av varuvärdet
Fullnutri on (vuxna) som mest
1500:‐ per månad
Tillbehör, nutri onspump och dis‐
tribu onen är kostnadsfri för pa ‐
enten.
Brukare i särskilt boende, kor ds‐
boende eller LSS‐boende som er‐
lägger avgi för mat eller behöver
personal för a llaga mat debite‐
ras inte.

Hä r besvaras vanliga frå gor om fö rskrivning och bestä llning
Fråga

Svar

Mer information

Kontakt

Vad erbjuder LMN för
utbildningar?

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

LMN Utbildningar

LMN Regionutvecklare

Var hi ar jag mer
informa on?

Läkemedelsnära Produkters
hemsida

LMNs hemsida

Frågor ll LMNs
funk onsbrevlåda
lmn.regionservice@vgregion.se

