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Läkemedelsnära produkter kan vid särskilda behov förskrivas utanför upphandlat 
sortiment (dispens). För att ansöka om dispens fyller förskrivare i särskild blankett och 
mailar till Skövdedepån. Dispensansökan ska alltid vara godkänd av förskrivarens chef 
innan den skickas till Skövdedepån. Observera att möjligheten till dispensförskrivning 

varierar för underliggande produktkategori inom respektive produktområde enligt 
förteckning nedan. 

 
För mer information och kontaktuppgifter, se LMN hemsida 

http://regionservice.vgregion.se/lmn 
 
  

http://regionservice.vgregion.se/lmn
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Allmän sjukvård 

Produkt Funktion 
Tillhandahålls produkten på 
dispens? 

Andningsluftsmätare/Spirometri Bedömning av 

andningsförmåga 

Kan ej dispensförskrivas 

Hyperton koksaltlösning Inhalation för ökad 

slemmobilisering 

Kan ej dispensförskrivas 

Injektion infusion Produkter för tillförsel av 

läkemedel, nutrition och 

vätska via injektion/infusion 

Ja, efter godkännande av chef 

Spolvätska Natriumklorid och sterilt 

vatten 

Kan ej dispensförskrivas 
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Diabetes 

Produkt Funktion Tillhandahålls produkten på dispens? 

Blodsockermätare Mäter blodsocker. Ja, efter godkännande av chef  

Barriärfilm Används för att skydda huden. 

För patienter med CGM och 

pump som använder 

klisterprodukter regelbundet 

Kan ej dispensförskrivas 

Blodprovtagare Används för att sticka hål på 

huden vid blodsockermätning 

Kan ej dispensförskrivas 

CGM startpaket inkl. 

sändare, sensor och ev 

monitor 

CGM= Kontinuerlig 

glukosmätning subkutant.  

Sensorn avläser glukosvärdet 

interstitiellt och sänder värdet 

till en mottagare ex monitor, 

pump eller mobil app. 

Ja, efter godkännande av chef  

I och med godkännande från chef för inköp av startpaket 

godkänns också dispens för tillbehör till det aktuella 

CGM systemet 

Desinfektion sudd Används för att tvätta huden 

innan injektion 

Kan ej dispensförskrivas 

Glukosteststicka Används vid 

blodsockermätning. 

Ja, efter godkännande av chef 

Hudskydd Används för att skydda huden. 

För patienter med CGM och 

pump som använder 

klisterprodukter regelbundet 

Kan ej dispensförskrivas 

Häfta och tejp Används framförallt för att 

fixera sensorer till CGM och 

pump 

Kan ej dispensförskrivas 

Häftborttagning Används för att rengöra huden 

från klister som fastnat på 

huden innan ny häfta sätts 

Kan ej dispensförskrivas 

Infusionsset och kanyl Infusionsset och kanyler är 

tillbehör till pumpbehandling 

och transporterar insulinet från 

reservoaren i pumpen till pat. 

Finns i olika längder. 

Kan ej dispensförskrivas 

Insulinpenna flergångs Laddas med insulin för att 

användas vid insulingivning 

Kan ej dispensförskrivas 
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Produkt Funktion Tillhandahålls produkten på dispens? 

Insulinpump med 

tillbehör reservoar, 

batterilock, reservoarlock, 

servicepack och ev 

fjärrkontroll 

Pump som tillför insulin 

kontinuerligt under dygnets 

alla timmar 

Ja, efter godkännande av chef  

I och med godkännande från chef för inköp av startpaket 

godkänns också dispens på tillbehör till den aktuella 

pumpen 

Insulinspruta Engångsspruta som används 

vid insulingivning 

Kan ej dispensförskrivas 

Ketonmätare Mäter blodketoner Kan ej dispensförskrivas 

Ketonteststicka Används vid 

blodketonmätning 

Kan ej dispensförskrivas 

Lansetter Nålspetsar som laddas i 

blodprovstagaren 

Kan ej dispensförskrivas 

Pennkanyler  Används tillsammans med 

insulinpenna vid 

insulingivning 

Kan ej dispensförskrivas 

Reservoar Reservoarer är behållare för 

insulinet vid pumpbehandling.  

Ja, efter godkännande av chef 

Serter/sättare Hjälpmedel för att föra in 

infusionsnålen under huden. 

Låsta till specifika 

infusionsset. 

Ja, efter godkännande av chef 

Stickskyddad 

insulinspruta 

En engångsspruta med 

integrerat stickskydd för att 

skydda personal mot 

stickskador. 

Kan ej dispensförskrivas 

Stickskyddad lansett En lansett med integrerat 

stickskydd för att skydda 

personal mot stickskador. 

Ja, efter godkännande av chef 

Stickskyddad pennkanyl En pennkanyl med integrerat 

stickskydd för att skydda 

personal mot stickskador. 

Kan ej dispensförskrivas 

Sårfilm Används för att skydda huden. 

För patienter med CGM och 

pump som använder 

klisterprodukter regelbundet 

Kan ej dispensförskrivas 

Väskor & kylväskor för 

insulin. 

Produkter som skyddar 

patientens produkter/insulin 

Kan ej dispensförskrivas 
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Inkontinens 

Produkt Funktion Tillhandahålls produkten på dispens? 

Absorberande skydd 
med abs klass 80-99ml 

Absorberande skydd Kan ej dispensförskrivas 

Avföringsstoppande 

hjälpmedel 

Mot avföringsinkontinens 

appliceras i ändtarmen 

Kan ej dispensförskrivas 

Bodystocking/kroppspyja

mas/nattdräkt 

Nattdräkt Kan ej dispensförskrivas 

Engångs absorberande 

allt-i-ett byxa  

 

Byxa för urin & 

avföringsläckage     

Ja, efter godkännande av chef 

 

Engångs absorberande 

allt-i-ett skydd  

Absorberande skydd som 

fixeras med tejp, 

kardborreband eller bälte, för 

urin & avföringsläckage     

Ja, efter godkännande av chef 

 

Engångs absorberande 

inkontinensskydd för 

barn   

Barnblöja för urin & 

avföringsläckage   

Ja, efter godkännande av chef 

Engångs absorberande 

inkontinensskydd för 

män 

Absorberande herrskydd 

fixeras i byxa, för urin & 

avföringsläckage     

Ja, efter godkännande av chef 

 

Engångs absorberande 

inkontinensskydd utan 

spärrskikt 

Absorberande skydd som 

fixeras i egen 

byxa/fixeringsbyxa, för urin 

& avföringsläckage 

”Iläggsblöja”   

Kan ej dispensförskrivas 

Engångs absorberande 

skydd för 

avföringsinkontinens 

Samlar upp avföringsläckage   Kan ej dispensförskrivas 

Engångs absorberande 

skydd för fixering i byxa  

Absorberande skydd som 

fixeras i egen 

byxa/fixeringsbyxa, för urin 

& avföringsläckage   

Ja, efter godkännande av chef 

Flergångs absorberande 

inkontinensskydd för 

barn och vuxna 

Absorberande tvättbar byxa 

för urin- och 

avföringsläckage  

Kan ej dispensförskrivas 
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Produkt Funktion Tillhandahålls produkten på dispens? 

Flergångs lakansskydd 

med handtag och/eller 

glidyta 

Skyddar säng, stolar fåtöljer 

mm mot urin, avföring och 

övriga kroppsvätskor samt 

lyft och vändningshjälpmedel 

Ja, efter godkännande av chef 

Fästanordningar för 

kroppsburna 

absorberande hjälpmedel 

vid inkontinens 

Fixerar absorberande 

inkontinensskydd 

Ja, efter godkännande av chef  

Hjälpmedel för 

tarmsköljning 

 Lavemangs set förskrivs av 

specialistenheterna 

Ja, efter godkännande av chef 

Icke kroppsburna 

inkontinensskydd, 

hygienunderlägg/lakanss

kydd  

Skyddar säng, stol, fåtöljer 

mm mot urin, avföring och 

övriga kroppsvätskor 

Ja, efter godkännande av chef  

Kateterklämma För att stoppa urinflödet i 

katetern 

Kan ej dispensförskrivas 

Kateterpropp För att stoppa urinflödet i 

katetern  

Kan ej dispensförskrivas 

Kvarliggande katetrar Urinavledare vid bl.a. 

urinretention 

Ja, efter godkännande av chef  

Madrasskydd Skyddar madrass från urin, 

avföring och övriga 

kroppsvätskor 

Kan ej dispensförskrivas 

Rektalpip Få ut gaser via ändtarmen Kan ej dispensförskrivas 

Skyddsbyxa vid bad Förhindrar avföring att 

komma ut i badvattnet 

Ja, efter godkännande av chef  

 

Sterilt vatten, lös förfylld 

spruta ex. Glyckoblock 

För kuffning av 

kateterballong 

Kan ej dispensförskrivas 

Tappningskatetrar För enstaka tömningar av 

urinblåsan eller vid ren 

Intermittent katetrisering 

(RIK), en behandlingsmetod 

för patienter med 

blåstömningssvårigheter 

Ja, efter godkännande av chef 
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Produkt Funktion Tillhandahålls produkten på dispens? 

Tillbehör till 

självkatetriseringshjälpm

edel 

Katetergel att smörja katetern 

med, speglar, byxhängare, 

mm 

Kan ej dispensförskrivas 

Upphängnings- och 

fästanordningar till 

urinuppsamlingspåsar 

Fixering av 

urinuppsamlingspåsar 

kroppsburna och sänghållare 

Kan ej dispensförskrivas 

Urindroppsamlare  Urinuppsamlande uridom för 

män med okontrollerade små 

till stora urinläckage, kopplas 

till en urinpåse 

Ja, efter godkännande av chef 

Urinstoppande 

hjälpmedel 

Hindrar små urinläckage hos 

kvinnor, appliceras vaginalt 

Kan ej dispensförskrivas 

Urinuppsamlingskärl Urinflaska för män/kvinnor Kan ej dispensförskrivas 

Urinuppsamlingspåsar 

slutna & tömbara 

Urinpåse för uppsamling av 

urin 

Ja, efter godkännande av chef 
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Nutrition 

Produkt Funktion Tillhandahålls produkten på dispens? 

Förtjockningsmedel Konsistensanpassning av 

livsmedel och vätska 

Ja, efter godkännande av chef 

Hälsokost 

 

Kosttillskott 

Vitaminpreparat 

Kan ej dispensförskrivas 

Laktasenzym Enzym som spjälkar laktos. 

Finns i olika beredningsformer 

och som förstadie till laktas 

(prolaktas). 

Kan ej dispensförskrivas 

Livsmedel Produkter vid irritabel tarm 

Energiprodukter 

Proteintillskott (avsedd för 

träning) 

Diabetesanpassade livsmedel 

Laktoslåga livsmedel 

Glutenfria torrvaror  

Katrinplommondryck mot 

förstoppning 

Kan ej dispensförskrivas 

Modersmjölksersättning Komjölksbaserad 

standardiserad ersättning för 

friska barn. 

Kan ej dispensförskrivas 

Modersmjölksersättning 

komjölksproteinfri 

Avsedd att komplettera/ersätta 

bröstmjölk för barn med 

komjölksproteinintolerans.  

 

Ja, efter godkännande av chef  

 

 

Näringsdryck och andra 

livsmedel för särskilda 

näringsändamål. 

 

Avsedd att komplettera/ersätta 

vanlig mat för personer med 

olika sjukdomar eller åkommor 

som kräver speciell kost.  

Det är inte läkemedel, och 

används inte som medicinsk 

behandling för att förebygga, 

bota eller lindra sjukdomar. 

Ja, efter godkännande av chef 
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Produkt Funktion Tillhandahålls produkten på dispens? 

Produkter för 

viktminskning 

Pulverdiet: Low calorie diet 

(LCD) och Very low calorie 

diet (VLCD) 

Kan ej dispensförskrivas 

Sondmatningstillbehör Sonder, knappar, 

kopplingsslangar, adaptrar till 

PEG, enterala sprutor, 

aggregat, container 

Ja, efter godkännande av chef 

Sondnäring Avsedd att komplettera/ersätta 

vanlig mat för personer i behov 

av näringstillförsel direkt till 

mage/tarm.  

Det är inte läkemedel, och 

används inte som medicinsk 

behandling för att förebygga, 

bota eller lindra sjukdomar. 

Ja, efter godkännande av chef  

Sprutor Spolsprutor, cuffspruta eller 

sprutor för intravenöst bruk 

Kan ej dispensförskrivas 
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Stomi 

Produkt Funktion Tillhandahålls produkten på dispens? 

Absorberande förband För fistlar och kontinent stomi  Ja, med godkännande av chef 

Absorberande förband 

med superabsorbenter för 

kontinent stomi 

Förband med SAP  Ja, med godkännande av chef 

Alsolservett för 

stomivård 

Hudvård för stomi Kan ej dispensförskrivas 

Antiodörmedel för 

stomipåse och luft 

Eliminera odör Kan ej dispensförskrivas 

Avfallspåsar För begagnad stomibandage Kan ej dispensförskrivas 

Bälte till påsar/plattor 

med bältesöron 

Extra fixering Kan ej dispensförskrivas 

Fixation För att fästa stomiplattan 

ytterligare 

Kan ej dispensförskrivas 

Gelbildande 

förtjockningsmedel till 

stomipåse 

Gelbildande och 

luktabsorberande 

Kan ej dispensförskrivas 

Gördel  

Gördel, elastisk 

Gördel, fixering 

För patienter med bråck eller 

svag bukvägg samt extra 

fixering och skydd. 

Ja, med godkännande av chef 

Handskar Egenfinansieras, byte av 

stomipåse likställt med vanligt 

toalettbesök 

Kan ej dispensförskrivas 

Handsprit Egenfinansieras, byte av 

stomipåse likställt med vanligt 

toalettbesök 

Kan ej dispensförskrivas 

Helt madrasskydd För att skydda madrass  Kan ej dispensförskrivas 

Hudskydd barriärfilm Skyddande barriär på huden Ja, med godkännande av chef 

Hudskydd 

häftborttagning spray och 

våtservett 

Lossa platta/häfta Ja, med godkännande av chef 
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Produkt Funktion Tillhandahålls produkten på dispens? 

Hudskydd kräm Skydda torr och känslig hud  Ja, med godkännande av chef 

Hudskydd pastastav och 

pastatub 

För att fylla upp ojämnheter 

och täta runt stomin 

Ja, med godkännande av chef  

Hudskydd puder Absorberar fukt från sårig hud Kan ej dispensförskrivas 

Hudskydd ring, ring med 

krage, modulerbar ring 

samt konvex ring 

Tätning runt stomin Ja, med godkännande av chef 

Hudskydd spray och 

våtservett 

Skyddande barriär mot 

frätande ämne, fukt och slitage  

Ja, med godkännande av chef 

Hudskydd våtservett med 

häftborttagningsfunktion 

Skyddande barriär mot 

frätande ämne, fukt och slitage 

samt avlägsna gamla häftrester 

Ja, med godkännande av chef 

Hårda påslås Extra påslås Kan ej dispensförskrivas 

Irrigationspåse med 

starthål 

Påse med som sätts över 

stomin när lavemangsvattnet 

ska rinna ut. Nedre ändan 

placeras i toaletten  

Ja, med godkännande av chef 

Kateter för tömning av 

kontinent stomi 

Kateter tömning av kontinent 

stomi 

Kan ej dispensförskrivas 

Kompresser För att torka upp avföring runt 

stomin 

Kan ej dispensförskrivas 

Lakansskydd Skyddar säng från avföring och 

urin 

Kan ej dispensförskrivas 

Medicinsk bensin För att avlägsna klisterrester Kan ej dispensförskrivas 

Stomipåse 1-dels/2-dels 

samt platta 
(Barn och vuxna) 

Uppsamling av avföring Ja, efter godkännande av chef 

Propp för stomi Blockerar avföring från 

kolostomin att komma ut  

Ja, med godkännande av chef 

Påse urostomi  Urostomibandage för 

uppsamling av urin 

Ja, efter godkännande av chef 

Rengöringsmedel För att avlägsna klisterrester  Kan ej dispensförskrivas 
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Produkt Funktion Tillhandahålls produkten på dispens? 

Sax För att klippa hål i stomiplattan Kan ej dispensförskrivas 

Skyddspåse för 

stomibandage 

Skyddspåse att fästa utanpå 

ordinarie stomibandage 

Kan ej dispensförskrivas 

Spolsprutor För att spola stomin Kan ej dispensförskrivas 

Stans För att stansa hål i stomiplattan Kan ej dispensförskrivas 

Startset irrigation av 

stomi med tillbehör 

Vattenlavemang genom stomin 

för regelbunden tarmtömning 

Ja, med godkännande av chef 

Sår- och fistelpåse samt 

dränage   Samlar upp sårsekret och 
utflöde från fistlar 

Ja, efter godkännande av chef 

Tappningskatetrar 
För att tömma Kocks reservoar 

Kan ej dispensförskrivas 

Tillbehör 

glidmedel/katetergel 

För att göra katetern glatt Kan ej dispensförskrivas 

Täckande förband  Kan ej dispensförskrivas 

Upphängnings- och 

fästanordningar till 

urinuppsamlingspåsar 

Fixering av urinpåsar Kan ej dispensförskrivas 

Uppsamlingspåse utan 

kona för fistel- och 

avföringsdränage 

Specialpåse för uppsamling av 

avföring mm 

Ja, med godkännande av chef 

Urinuppsamlingspåsar 

tömbara och icke 

tömbara 

För att samla upp urin Kan ej dispensförskrivas 

Ytterförstärkning för 

stomiplattor 

För att fästa stomiplattan 

ytterligare 

Ja, med godkännande av chef 
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Trakeostomi 

Produkt Funktion Tillhandahålls produkten på dispens? 

Trakeostomiprodukter Produkter för trakeostomivård Ja, med godkännande av chef 

 


