
 

 
 

 

 

 

 

Till Läkemedelsverket 

 

 

Dnr: 3.1-2015-094316 

 

Förslag till nya föreskrifter (HSLF-FS 2016:x) om förordnande och utlämnande av 

läkemedel och teknisk sprit samt förslag till ändring i Läkemedelsverkets 

föreskrifter (LVFS 2009:9) om detaljhander vid öppenvårdsapotek 

 

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

kommentarer. 

 

Förslag rörande ”Obs dos” 

 

Gällande föreskrift: 

Förskrivaren ska med ordet ”obs” markera på recept om användningen eller doseringen 

av läkemedlet avviker från läkemedlets godkännande. Maximal dygnsdos ska anges 

om doseringen är vid behov. 

 

Förslag remiss 2016 (denna remiss): 

Förskrivare ska med orden ”obs dos” markera på receptet om förskriven dosering av 

läkemedlet är högre än rekommenderad dos för aktuellt ändamål. 

 

Förbundets kommentar: Vi har inte ändrat ställningstagande sedan förra 

remissomgången och avstyrker Läkemedelsverkets förslag. I dagsläget finns inga reella 

möjligheter för professionen att ha en dialog om enskilda patienter förutom telefonledes 

och i viss mån med markeringen obs (eller sic). I avvaktan av att apotekens IT-systemen 

integreras med övrig hälso- och sjukvård, anser vi att den skrivning som för närvarande 

står i författningarna är den mest praktiskt tillämpbara ur apoteksfarmaceutens 

perspektiv. Den enda informationskälla som i praktiken står till buds för 

apoteksfarmaceuter är produktresuméer och FASS. Att ha en skrivning om 

rekommenderad dos innebär att de systemstöd som finns till buds för 

apoteksfarmaceuter behöver anpassas så att apoteksfarmaceuter lätt kan skaffa 

information om de riktlinjer som föreligger både på ett nationellt och ett lokalt plan. 

Förslaget är därmed en olycklig tillbakagång till en föreskrift som är mindre anpassad 

till apoteksfarmaceuters arbetssituation.  

 

Vi ställer oss även fortsättningsvis frågande till varför obs-kravet endast som omfatta 

för hög dos. Detta borde även omfatta för låg dos då detta också kan bidra till 

patientsäkerhetsrisker. Vi noterar att LV i den nya remissen helt har valt att utelämna 

skrivning om detta. Vi anser vidare att ”obs” även bör anges då användningen faller 



 

 

utanför den godkända. Återigen är det i allmänhet endast FASS-text som guidar 

apoteksfarmaceuten i den rimlighetsbedömning som faller inom ansvaret.  

 

Ett avgörande steg mot att underlätta kommunikationen mellan förskrivare och 

apoteksfarmaceut skulle vara att skapa lagrum och tekniska lösningar som införlivar 

möjligheter för dessa grupper att kommunicera med varandra via expeditions- och 

förskrivarstöd. 

 

Förslag rörande dosrecept 

 

Vi tillstyrker även fortsättningsvis förslaget om borttagande av dosrecept. Idag finns 

möjlighet till två olika utskrifter från Pascal – dosrecept respektive ordinationshandling 

– och dessa skiljer sig åt i vissa avseenden med risk att skapa förvirring för patienten 

och inte minst omvårdnadspersonal. Därför är det bra om endast ett underlag kan 

skrivas ut. Vi tillstyrker även LV förslag om att recept till dospatienter som huvudregel 

ska utfärdas i elektroniskt systemstöd som är anpassat för sådana förskrivningar om 

dessa systemstöd finns tillgängliga. 
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