
 

 

 

 

 

Till Läkemedelsverket 

 

Dnr 1.1.2-2016-082525 

 

Elektronisk förskrivning av humanläkemedel (S2016/06762/FS) 

Vi har emottagit rubricerad remiss och har följande synpunkter. 

 

Elektronisk förskrivning som huvudregel föreslås i rapporten. Sveriges Farmaceuter 

tillstyrker detta och att det i författning regleras när det ska vara tillåtet att använda 

annat förskrivningssätt än elektroniskt.  

Enligt uppdraget ska Läkemedelsverket och Socialstyrelsen utgå från att samtliga 

förskrivare har tillgång till elektroniskt förskrivarverktyg mot en kostnad. I vilken 

utsträckning och orsaker till varför de inte har det framgår inte och ska inte behandlas i 

denna rapport. Enligt vår bedömning är det många fritidsförskrivare som inte har 

tillgång till elektroniskt förskrivarverktyg. Det är vår starka rekommendation att det i så 

fall finns en plan för hur skapa förutsättningar för att alla förskrivare ska kunna skriva 

elektroniska recept och förespråkar att ett system likt i Finland med kostnadsfri tillgång 

till ett webbaserat system.  

Vi håller med utredarna om att det inte är möjligt att helt och håller införa elektronisk 

förskrivning då det finns situationer som kräver tillgång till pappersrecept. Vi är dock 

inte övertygade om att situationen kommer att förändras märkbart, inte minst mot 

bakgrund av att det kommer att finnas undantagstillstånd och det faktum att inte alla 

förskrivare har tillgång till elektronisk förskrivning.  

Fritidsförskrivning sker inte sällan per telefon. Att telefonrecept skrivs ”undantagsvis i 

brådskande fall” ligger någonstans på farmaceuten att säkerställa. Det åligger alltså 

apoteksfarmaceuter den otacksamma uppgiften att neka mottagande av dessa recept 

utifall att undantaget inte är uppfyllt. Vi hade önskat ett mer utförligt resonemang kring 

för- och nackdelar med ett förbud mot telefonrecept, inte minst mot bakgrund av de 

patientrisker som föreligger i och med hanteringen av denna typ av recept. Åtminstone 

bör skäl till förskrivande av pappersrecept även tillföras telefonrecept för att säkerställa 

att diskussionen tas. 
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