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Ansökan om dispens för förskrivning av läkemedel med begränsning 
 

Som vi skrev om i Läkemedelsnytt vecka 16 är förskrivning av läkemedel som innehåller klorokin och 

hydroxiklorokin under en tid begränsad till vissa specialiteter. Läkemedelsverket inser dock att 

förskrivning av dessa läkemedel kan vara aktuellt även för läkare utan specialistkompetens eller för 

läkare med annan specialitet än de angivna, och kan därför i vissa fall bevilja dispens. Blankett för 

ansökan hittas på Läkemedelsverkets hemsida. Om läkaren som ansöker om dispens inte är 

specialistläkare (utan till exempel ST-läkare inom en specialitet som omfattas av begränsningen) kan 

med fördel en specialistläkare från samma klinik skriva under blanketten, även om det inte finns 

något fält avsett för detta på blanketten. Beslut om dispens skickas skriftligen till ansökande läkare. 

Även apoteken meddelas om dispensen men eventuellt med någon dags fördröjning.  

Vid frågor kontakta licensgruppen@lakemedelsverket.se 

 
Fler läkemedel med utländsk förpackning i samband med covid-19 
 

Utbrottet av covid-19 har lett till att Läkemedelsverket har fattat betydligt fler beslut om dispenser 
än normalt. Syftet är att motverka att bristsituationer på läkemedel uppstår.  

En dispens är i det här fallet ett tillfälligt godkännande att tillhandahålla ett i 
Sverige redan godkänt läkemedel, vars märkning på förpackning eller bipacksedel 
inte överensstämmer med vad som anges i godkännandet för försäljning. Detta 
får till följd att patienter och sjukvårdspersonal i högre grad kan komma i kontakt 
med läkemedel som exempelvis har en utländsk förpackning eller äldre 
produktinformation. Ett exempel är Haldol injektionsvätska 5 mg/ml som nu får 
försäljas i förpackning avsedd för den finska marknaden under namnet Serenase.  

I dispensen redogörs tydligt för de punkter där svensk bipacksedel skiljer sig mot 
den utländska. Läkemedelsverket hanterar dessa ärenden mycket skyndsamt för att i största möjliga 
mån tillgodose läkemedelsbehovet för Sveriges befolkning. Kort information om beviljade dispenser 
finns även i restnoteringslistan på Läkemedelsverkets hemsida. 
 
 

Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering flyttas till hösten 2020 
 

På grund av rådande situation med covid-19 är vårens fysiska kvalitetsgranskningar av 
läkemedelshantering och seminarier för öppenvård och tandvård uppskjutna. Läkemedelsenheten 
återkommer med ny tidsplan under hösten.  

På intranätet under fliken Läkemedelshantering finns nu några nya dokument: 

• Mall för ansvarsbeskrivning för läkemedelsansvarig sjuksköterska 

• Rutiner och blanketter för dosjusteringar utförda av sjuksköterskor för flera grupper och 
diagnoser och fler kommer att publiceras under hösten.  

• En uppdaterad instruktion för narkotikakontroll med anvisningar för tillvägagångssätt i 
Raindance.  

 
Bilder från tidigare kvalitetsgranskningsseminarier finns på intranätet under Kvalitetsgranskning. 
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