Till Läkemedelsverket
Diarienummer Dnr 3.1.1-2019-040498
Stockholm 2019-10-09

Apotekarsocietetens remissvar kring ”Förslag till nya föreskrifter (HSLF-FS
2019:xx) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit och
föreskrifter om ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:9) om
detaljhandel vid öppenvårdsapotek” (Dnr 3.1.1-2019-040498)
Apotekarsocieteten är en ideell förening med 5300 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 bakgrund av detta lämnar vi följande remissvar.
Apotekarsocieteten ställer sig positiv till de omarbetningar som gjorts och välkomnar förslag och
förtydliganden med några kommentarer på enskilda avsnitt enligt nedan.
Vi ser det som särskilt viktigt att Läkemedelsverket nu förtydligar i en föreskrift att en farmaceutisk
bedömning av patientens hela läkemedelsanvändning ska beaktas även vid expediering av ett enskilt
förordnande.

Kommentarer till Förslag till nya föreskrifter (HSLF_FS 2019:xx) om förordnande och
utlämnande av teknisk sprit
4 kap Receptformat
Apotekarsocieteten anser att kravet på elektronisk förskrivning så snart som möjligt utökas till att omfatta
även livsmedel och förbrukningsartiklar samt läkemedel till djur. Föreningen ser det även som viktigt att
denna ändring av huvudregeln följs upp så att telefonrecept inte blir en lösning för de förskrivare som inte har
införskaffat IT-stöd.
När det gäller faxrecept ser vi att de på sikt även försvinner för behandling av djur.
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5 kap Utfärdande av recept
I förslaget anges att om patientens personnummer inte kan anges ska istället samordningsnummer eller
födelsedatum anges vid förskrivning av läkemedel eller teknisk sprit till människa. Detta ställer sig
Apotekarsocieteten positiv till. Vi finner det dock oklart i andra delar av föreskriften där bara personnummer
nämns hur samordningsnummer kan användas.
Vad gäller telefonrecept ser föreningen det som bra att det tydliggörs i föreskriften att det endast gäller för
utlämnande inom två veckor från den dag det utfärdas.

7 kap Mottagande av recept och rekvisition på öppenvårdsapotek
Apotekarsocieteten tillstyrker de förändringar som föreslås och vill särskilt lyfta fram dessa:
- Bra att det blir tydligt att apotek inte ska ta emot telefonrecept från förskrivare behörig i annat EESland.
- Bra att det förtydligas att pappersrecept ska överföras till elektronisk form och att det ska ske innan
expediering utom i specificerade fall.
- Bra att det tydligt framgår i vilka fall ett elektroniskt recept kan överföras till pappersrecept.

8 kap Expediering av recept och rekvisition på öppenvårdsapotek
2§
Apotekarsocieteten anser att möjligheten till delegering av vissa arbetsuppgifter bör finnas men att det
behöver tydligare framgå i föreskriften vad som i 2§ avses med ”tillräcklig kompetens och erfarenhet för
uppgiften att genomföra denna”.
I utredningen ”Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden” fanns krav på farmaceutkompetens i hela
receptkedjan. I propositionen 017/18:157, som sedan blev Riksdagens beslut, står under ”Kompetenskrav vid
receptexpediering”:
” Regeringens förslag: Vid expediering av en förskrivning ska en farmaceut lämna information och rådgivning
om läkemedel, läkemedelsanvändning och utbyte av läkemedel och utföra de övriga uppgifter som har särskild
betydelse för en säker hantering och användning av läkemedel.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om expediering av
förskrivningar och undantag från kravet på farmaceutisk kompetens.”
Apotekarsocieteten anser att föreskrifterna behöver förtydligas med hur denna tillräckliga kompetens och
erfarenhet för uppgiften ska inhämtas i form av krav på utbildning eller liknande.
3§
Vad gäller 3§ ser föreningen det som positivt att det tydliggörs i vilka skeden av utbildningen en
farmaceutstuderande får delta i arbetet med expediering av recept och rekvisition.

31§
Apotekarsocieteten anser det viktigt att det i föreskriften tydligt framgår vad som är slutkontroll och vad som
är kontroll vid utlämnande av läkemedel. I de flesta fall görs detta samtidigt och av samma farmaceut. Men det
finns fall där receptet inte kan iordningställas direkt exempelvis på grund av att läkemedel måste beställas
eller om kunden vill inte vänta. Vi menar därför att termen slutkontroll inte är den bästa utan bör ersättas med
förslagsvis ”Helhetskontroll och kontroll vid utlämning” för att tydliggöra att det är två olika moment som inte
alltid görs samtidigt. Uppställningen i föreskriften bör därför göras tydligare så det bättre framgår vilka
moment det är som signeras i de fall inte hela kedjan görs av samma farmaceut vid ett tillfälle.
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Allmänt
Dokumentation av om hur olika typer av ändringar ska dokumenteras föreskrivs på vissa ställen (§14, §33)
som om det finns ett pappersrecept som ska förses med uppgifter. Det bör göras en mer neutral skrivning om
att och hur uppgifter ska dokumenteras.

Bilagor
Receptblanketter
Apotekarsocieteten anser att ett sista giltighetsdatum bör sättas för befintliga blanketter för att driva på
övergången till elektroniska recept och säkrare pappersrecept.

Kommentarer till Föreskrifter om ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:9)
om detaljhandel vid öppenvårdsapotek
Apotekarsocieteten tillstyrker förslagen med nedanstående kommentar.
I 7§ föreslås att ”Vid kortvarig frå nvaro ä r det dock tillrä ckligt att ersä ttaren ä r farmaceut”. Det är en
välkommen och rimlig ändring men bör kompletteras med hur lång tid som kan anses vara “kortvarig”.
Apotekarsocieteten anser att föreskriften behöver förtydligas med att det gäller vanlig semester eller annan
kortare frånvaro om högst en månad.

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
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