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Bilaga 3 Förtydligande av kostnadsansvar 
 
Medicinskt ansvar och kostnadsansvar för förbrukningsmaterial 
specialistvård-primärvård- kommunal hemsjukvård.  
 
Primärvården och den kommunala hemsjukvården svarar alltid för vanligt 
förbrukningsmaterial.  
 
Nedan ges ett antal exempel som är vägledande för material som i normalfallet 
inte kan betraktas som vanligt förekommande förbrukningsmaterial.  
 
Grundläggande regel är att den som ordinerar tar på sig såväl medicinskt ansvar 
som kostnadsansvar för det som inte kan betraktas som vanligt förekommande 
förbrukningsmaterial.  
 
Utremittering kan endast ske om handhavandet av patientens grundsjukdom faller 
inom primärvårdens kompetensområde alternativt aktuell arbetsfördelning mellan 
Primärvård och aktuell klinik. 
  
  
  
Intermittent urinkatetrisering Kan både vara primärvård som 
specialistsjukvård. Är patienten tydligt utremitterad till primärvård och det 
medicinska ansvaret är på primärvårdsnivå övertar primärvården ansvaret och 
därmed kostnaden för förskrivningen. Om patienten är inskriven i hemsjukvård 
övertar kommunen kostnaden för förskrivningen. 
 
PEG/Knapp; Medicinskt/kostnadsansvar skall inte föras över till primärvård eller 
den kommunala hemsjukvården gällande PEG/knapp. Kostnadsansvar för 
förbrukningsmaterial såsom slangar, sprutor skall föras över till primärvård och 
om patienten är inskriven i hemsjukvård till berörd kommun. 
 
Picc-line/Njurkateter; Medicinskt/kostnadsansvar skall inte föras över till 
primärvård. Kostnadsansvar för omläggningsmaterial förs över till primärvård 
alternativt om patienten är inskriven i hemsjukvård den aktuella kommunen. 
 
Sugkatetrar; Kan både vara primärvård eller specialistsjukvård. Är patienten 
tydligt utremitterad och det medicinska ansvaret är på primärvårdsnivå övertar 
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primärvården ansvaret och därmed kostnaden för förskrivningen alternativt om 
patienten är inskriven i hemsjukvård berörd kommun. 
 
 
Tappningskatetrar/ analproppar 
Specialistvården svarar för kostnaden av intermittent katetrisering så länge 
patienten är kvar inom specialistvården. När patienten skrivs över till primärvård 
så tas även kostnadsansvaret över. Om Patienten är inskriven i hemsjukvård svarar 
respektive kommun för kostnaden.  

Total parenteral nutrition(TPN aggregat); Medicinskt ansvar skall inte föras 
över till primärvård eller den kommunala hemsjukvården och därmed inget 
kostnadsansvar. 
 
Lymfdränage 
Specialistvården har kostnadsansvar för detta så länge de har behandlingsansvar. 
När primärvården tar över behandlingsansvaret övergår även kostnadsansvaret till 
primärvård. Om patienten är inskriven i hemsjukvård övergår kostnadsansvaret till 
berörd kommun.  
 
Särskilt sårvårdsmaterial 
Hudkliniken ordinerar specifika artiklar som t e x transplantationsförband 
vaccum-pump, silverförband och särskilda skumgummipartiklar som rekvireras av 
primärvård vid behov. Det medicinska ansvaret liksom kostandsansvar för dessa 
partiklar har hudkliniken.   
 
 
Inkontinensmaterial 
Respektive huvudman svarar för kostnaden av inkontinensmaterial berörd 
kommun för patienter inskriven i hemsjukvård och primärvården för patienter som 
inte är inskrivna i hemsjukvård men där behandlingsansvaret finns hos 
primärvård.    

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


