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Kostnadsansvar för Stockholms läns landsting, SLL, respektive kommun i 

Stockholms län i särskilt boende för äldre samt korttidsplats december 

2014 

 

 

Typ av behandling/produkter Kommun 

SLL/ 
Hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen 

SLL/ 
Vårdgivare 

 
Infusions- och injektionsbehandling 

Infusionspump  Geriatrikenheten  

Insulinpump  Hjälpmedelsenheten  

Smärtpump – läkemedelspump  Geriatrikenheten   

Trevägskran, sprutor, infusions- och 
injektionskanyl, propp, 
injektionsventil  Geriatrikenheten  

Droppställning Kommun   

Infusionsaggregat för blodtransfusion 
och intravenös infusion   Geriatrikenheten  

Porth á Cath med tillbehör  Geriatrikenheten  

MiniSpike, överföringskanyl   Geriatrikenheten  

PICC-line med tillbehör  Geriatrikenheten  

Spädningsvätska ej förmånsbelagt och 
individuellt bruk för intravenös 
injektion, natriumklorid    

Vårdgivare med 
läkarinsatser i särskilt 
boende 

 
Enteral nutrition 

Sondspruta  Kommun   

Enterala nutritionskateter t.ex.  
gastroknapp, PEG, Jejuno-kateter  Geriatrikenheten  

Droppställning  Kommun   

Sondnäring  Kommun   

Sondpump, aggregat och 
matningsslang Kommun   

Kosttillägg  Kommun   

 
Andningshjälpmedel 

Inhalalator/nebulisator och tillbehör  Geriatrikenheten  

Oxygenbehandling och tillbehör 
(stationär) 100 % syre räknas som 
läkemedel  Geriatrikenheten  

Ventilator med tillbehör  Hjälpmedelsenheten  

Syrgas, personförskriven 
syrgaskoncentrator < 100 % syre 
räknas som hjälpmedel  Hjälpmedelsenheten  

Personförskriven, läkarordinerad sug 
med tillbehör  Hjälpmedelsenheten  

Sug kateter Kommun   

Enhetsbunden sug med tillbehör Kommun   
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Typ av behandling/produkter Kommun 

SLL/ 
Hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen 

SLL/ 
Vårdgivare 

 
 
Kompressionsbehandling  

Kompressionspump för sårbehandling   Specialist 

Kompressionspump för lymfödem   Hjälpmedelsenheten  

Behandlande kompressionsmaterial 
enligt ordination av läkare på 
specialistmottagning  

 djup ventrombos 

 venös insuffiens 

 kroniska bensår 

 bensårsrisk 

 hypostatiskt eksem med risk 
för bensår   Specialist 

Kompressionsmaterial klass 1/ stödstrumpa utan ordination betalas av den enskilde själv. 

 
Apparater för smärtlindring 

TENS med tillbehör    Hjälpmedelsenheten  

 
Inkontinenshjälpmedel 

Inkontinenshjälpmedel Kommun   

Urinkateter (tappningskatetrar och 
KAD) sterilt vatten Kommun   

Stomimaterial  Kommun   

 
Provtagningmaterial 

T ex vaccutainer, blodprovs-kanyler, 
butterflykanyler, prov-tagningsrör, 
odlingspinnar, faecesburkar, 
microkuvetter och teststickor för 
urinanalys.    

Vårdgivaremed 
läkarinsatser i särskilt 
boende 

Stickor till blodsockermätare 
personligt förskrivna enligt 
läkarordination   Hjälpmedelsenheten  

PK teststickor    Geriatrikenheten  

Personförskriven PK apparat  Hjälpmedelsenheten  

 
Remissblanketter 

Undersöknings- och 
provtagningsremisser   

Vårdgivare med 
läkarinsatser i särskilt 
boende 

 
Permanent tracheostoma 

Kanyler och nässpeculum   

Vårdgivare med 
läkarinsatser i särskilt 
boende 

Kanylband och förband Kommun   

Fuktväxlare (en gångs) Kommun   
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Typ av behandling/produkter Kommun 

SLL/ 
Hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen 

SLL/ 
Vårdgivare 

Talventil   Specialist 

 
Dialysbehandling 

Utrustning för hemdialys   Specialist 

 
Sårvårdsprodukter och förbandsmaterial 

Omläggningsmaterial och 
förbrukningsmaterial som ordineras 
av distriktssjuksköterska/ 
sjuksköterska  Kommun   

Av läkare ordinerade 
specialbehandling av icke 
förmånsgrundande läkemedelsnära 
produkter, specialförband, salva, 
material som ordinerats av 
specialistsjukvården enligt särskilt 
beslut   

Vårdgivare med 
läkarinsatser i särskilt 
boende * 

Klorhexidinslösning som är 
förmånsbelagt  Geriatrikenheten  

Katetriseringsset, uppsamlingspåse 
och fixationsanordning  Kommun   

Blodtrycksmanschett, stetoskop mm Kommun   

 

* Ersättning för dyra behandlingshjälpmedel se Vårdgivarguiden  

Kommunen står för kostnader för omläggningsmaterial/förbrukningsmaterial som inte i sig kräver 

läkarordination och som ingår omvårdnadsuppdraget som t ex: 

Sterila omläggningsset 
Gasbindor, kompressionslindor, tubgas, 
polstervadd och dylikt 

Sterila handskar Steristrip 

Rena handskar Fixeringstejp  

Absorptionsförband Spritsuddar 

Fixationsförband (sterilt) till PVK 
Zinkpasta, salva, spray, mjukgörande salva och 
dylikt som sjuksköterska ordinerat för behandling 

Fixeringsnät (t.ex. tubnät) eller lindor till PVK 
Träspatlar, bomullspinnar, tvål, tvättlapp, pincett, 
sax, peang, suturkniv.  

Kanylförband, sterilt häftande sårfilm till venport 
Munvårdsmaterial för vård i livets slutskede/akut 
sjukdom  

Hudvänlig häfta, plåster, tape Riskavfallsburkar 
 

 


