
 

 
 

 

 

 

 

Till Läkemedelsverket 

 

 

Dnr: 3.1-2016-030556 

 

Samråd gällande kommande föreskriftsförändringar om begränsad användning av 

den särskilda receptblanketten 

 

Sveriges Farmaceuter har getts tillfälle att besvara rubricerade remiss och har följande 

kommentarer. 

 

Den första frågeställningen löd: 

 

I vilken omfattning anser Sveriges farmaceuter att ändringen i 5 kap. 22a § i LVFS 

2009:13 har påverkat farmaceutens dagliga arbete. Bestämmelsen avser recept avseende 

narkotika i förteckning II och III som ska itereras, den ändrades genom LVFS 2014:14 

och trädde i kraft 1 mars 2015. Har ändringen medfört merarbete och i så fall i vilken 

omfattning? 

 

Förbundets kommentar: De signaler vi får från våra apoteksverksamma medlemmar 

är att man i dagsläget i princip enbart hanterar e-recept även vad gäller recept på 

narkotika klass II och III varför ovan förändring inte har medfört merarbete i någon 

större omfattning. Tvärtom tycker man att det är bra att kunna neka kunden att få 

receptet med sig. Visst merarbete kan bestå i då gula recept måste läggas in elektroniskt 

och mer eller mindre livliga diskussioner med kunder om att de inte får tillbaka sitt 

pappersrecept. Det blir också ett extra moment för de kunder som ej vill ha elektroniska 

recept då recepten måste förvaras i en särskild pärm och eftersökas manuellt när 

kunderna kommer. Förhoppningsvis kommer kunden till rätt apotek men situationen 

kan bli mycket tidskrävande om kunden försöker få ut sina recept på annat apotek eller 

har glömt var de förvaras. 

 

Det man vidare framhåller är att det råder viss förvirring rörande var recepten får 

expedieras, det vill säga förskrivaren anger att receptet får expedieras på endast ett 

apotek trots att receptet är elektroniskt och osäkerhet kring om man får lämna tillbaka 

recepten eller ej vid iterering och vid slutexpediering.  

 

Det större merarbete som rapporteras är snarare gula recept avseende narkotika klass IV 

och V som är itererade och ska lämnas tillbaka och då kopior måste tas.  

 

LV:s andra frågeställning löd: 

 



 

 

De förslagna föreskriftsändringarna innebär att det införs krav på att pappersrecept på 

särskilda läkemedel som ska itereras eller delexpedieras måste förvaras på 

öppenvårdsapoteket för att ytterligare expediering ska kunna ske. Patienten måste då 

återkomma till det apotek som förvarar pappersreceptet. Liksom idag kan patienten välja att 

apoteket omvandlar pappersreceptet till ett e-recept och patienten kan därmed få sitt e-

recept expedierat på alla apotek så länge det förblir elektroniskt. Vidare föreslås att 

färdigexpedierade recept inte ska få återlämnas till patient. 

 
Kan Sveriges farmaceuter uppskatta det merarbete de nu föreslagna ändringarna kommer 

att innebära för apoteken? 
 

Förbundets kommentar: Upplevelsen är att det är fler patienter som har itererade 

pappersrecept på klass IV och V än ”tung” narkotika men de flesta har som sagt 

elektroniska recept. Apotekspärmen med pappersrecept lär bli tjockare och det 

merarbete som är förknippat med detta större men fördelarna antas ändå överväga. Att 

alla färdigexpedierade recept ska arkiveras på apotek upplevs även ur andra aspekter 

som positivt, det blir exempelvis lättare att utreda eventuella felexpedieringar och 

incidenter om underlaget finns kvar. 

 

Att färdigexpedierade recept inte ska få återges anses också som positivt, inte minst ur 

ett säkerhetsmässigt perspektiv. 

 

Den förvirring som ibland råder mellan olika regler för klass II och III respektive IV 

och V minskar också med föreslagen reglering. 

 

En faktor som sannolikt skulle öka säkerheten är om IT-stöden levererade en lösning 

som signalerar när farmaceuten expedierar gula narkotikarecept klass II-V med en 

frågeställning om receptet är itererat eller ej samt att det inte går att skriva ut e-recept i 

form av gult recept, särskilt i en övergångsperiod. 
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