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Stockholm 2017-10-27 

 
Till Läkemedelsverket 
 
Dnr 1.1.2-2016-082525 
 
 
 
 

 

Remiss avseende Elektronisk förskrivning av humanläkemedel 
(S2016/06762/FS) Rapport från Läkemedelsverket och Socialstyrelsen 
 
Apotekarsocieteten är en ideell förening med 5200 medlemmar och vars stadgar godkänts av regeringen. 
Föreningens syfte är att verka för en bra utveckling och användning av läkemedel. Medlemmarna återfinns inom 
hela läkemedelskedjan från tidig forskning, utveckling, kvalitet, tillverkning och användning och representerar olika 
professioner i denna kedja. För att uppnå en bra utveckling och användning av läkemedel främjar 
Apotekarsocieteten kunskaps- och kompetensutveckling inom läkemedelsområdet. 
 
Mot denna bakgrund lämnar föreningen följande remissvar. Vid besvarande av denna remiss har representanter för 
Sektionen för öppenvårdsfarmaci varit delaktig. 
 
Apotekarsocieteten ställer sig positiva till att elektronisk förskrivning skall vara huvudregel vid förskrivning av 
läkemedel. Elektronisk förskrivning är ett viktigt steg för att förbättra patientsäkerheten då information om förskrivet 
läkemedel hamnar automatiskt i nationella läkemedelslistan. Möjlighet för undantag i särskilda situationer måste 
dock finnas kvar. För att elektronisk förskrivning ska fungera optimalt är det viktigt att förskrivarnas journalsystem 
uppdateras mer frekvent än som nu sker. Detta för att möjliggöra elektronisk förskrivning av alla tillgängliga 
läkemedel. En lämplig frekvens borde vara en uppdatering var 24h dvs samma som sker för apoteken.  

Utöver ovanstående har vi följande specifika synpunkter. 

8.2 Användning av ytterligare identitetsbegrepp 
Apotekarsocieteten tillstyrker förslaget att samordningsnummer får en tydligare och stärkt roll samt att hanteringen 
av reservnummer samordnas. 
 

8.3 Faxrecept tas bort 
Apotekarsocieteten tillstyrker förslaget att möjligheten att faxa recept avseende läkemedel på människa tas bort. 
 

8.4 Översyn av receptblanketterna 
Möjlighet till att även fortsättningsvis i undantagsfall kunna förskriva läkemedel behöver finnas. Förslaget att i 
samband med sådan förskrivning anledning till undantag ska anges tillstyrks av Apotekarsocieteten, liksom förslaget 
att receptblanketten enligt bilaga 4 till HSLF-FS 2016:34 avskaffas och att blanketten för särskilda läkemedel 
revideras så att endast en typ av receptblankett ska finnas.  
 
I anslutning till att pappersrecept skall utgöra undantag vill vi lyfta följande: 

- Dessa recept bör inte kunna itereras utan liksom telefonrecept endast vara giltiga för ett uttag 
- Detsamma borde gälle för utskrivna pappersrecept 
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8.5 Tillsyn 
Vad gäller tillsyn så ska den främst inriktas på vårdgivarnas systematiska patientsäkerhetsarbete. 
Apotekarsocieteten ser det som viktigt att Inspektionen för vård och omsorg genom råd och vägledning verkar för 
att pappersrecept används endast i särskilda fall och lyfta värdet av den vinst för patientsäkerhet som elektronisk 
förskrivning ger. 
 
 
 
Enligt uppdrag 
 
Birgitta Karpesjö, Leg apotekare 
Kommunikationsansvarig 
Apotekarsocieteten 
Postadress: Box 1136, 111 81 Stockholm 
Besöksadress: Wallingatan 26 A, 111 24 Stockholm 
Telefon/mobil: 08-723 50 42 
E-post: birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se 
www.apotekarsocieteten.se 
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