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Volymer av läkemedel i läkemedelsförråd utifrån situationen i Ukraina 
samt receptförskrivningsregler med mera för personer på flykt  
 

Läkemedelsleveranser till Sverige 

Nationellt pågår arbete och samverkan kring att säkra läkemedelsleveranser till Sverige. Man ser i 

dagsläget ingen risk för leveransproblem och uppmaningen till regionerna är att inte hamstra 

läkemedel för att undvika nationella restsituationer.  

Volymer av läkemedel i Region Värmland - vårdverksamheten  

Region Värmlands rekommendation är att enheterna ser över sitt behov av läkemedel. Målet på sikt 

är att läkemedel i verksamheternas läkemedelsförråd ska motsvara upp emot en månads 

normalförbrukning. Ökningen av läkemedel får inte ske omgående och alla verksamheter kan inte 

beställa på en gång, detta för att undvika nationella restsituationer.  

Verksamheter som idag har stöd av läkemedelsförsörjningsenhetens avdelningsfarmaceuter via 

tjänsten läkemedelservice ska i första hand ha dialog med dem för volymoptimering. Övriga 

verksamheter kan kontakta läkemedelsförsörjningsenheten vid behov av farmaceutiskt stöd eller 

tillhandahållande av förbrukningsstatistik. Läkemedelsförsörjningsenheten nås på tel. 151 40 eller via 

mail: lakemedelsforsorjningsenheten@regionvarmland.se. Även controllers kan vara behjälpliga med 

att ta fram förbrukningsstatistik. Vid ökning av volymer bör risk för eventuell kassation beaktas, såväl 

ur miljösynpunkt som ekonomisk.  

Vätskor inklusive dialysvätskor till vätskevagnar motsvarande en månads förbrukning lagerförs av 

läkemedelscentrum, det innebär ett utökat lager vid Centralsjukhuset i Karlstad, Sjukhuset i Arvika 

samt Sjukhuset i Torsby.  

Förskrivning av läkemedel med mera till personer på flykt från Ukraina 

Inför receptförskrivning upprättas tillfälliga reservnummer enligt särskild instruktion i Vida:  
INS-09183 Reservnummerhantering i Cosmic. Välj land - asyl, det är viktigt att inte ange specifikt land 
då det påverkar faktureringen till patienterna. E-recept med reservnummer kan skickas elektroniskt 
om receptet adresseras till ett specifikt apotek. 
 
Personer som beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet har endast 

rätt till subventionerade receptförskrivna läkemedel på samma sätt som asylsökande. Personer som 

flytt från Ukraina får ett så kallat UT-kort (uppehållstillståndskort). 

Läs mer på Asyl- och flyktingfrågor - Region Värmland (regionvarmland.se) och Information om 

massflyktsdirektivet - Migrationsverket.  

I de fall en person inväntar UT-kort kan rutinen för ”papperslösa” tillfälligt tillämpas. Rutin i Vida: 

RUT-20393-v.1.0 Subvention av läkemedel till personer som vistas i landet utan tillstånd 

(papperslösa). 

  

mailto:lakemedelsforsorjningsenheten@regionvarmland.se
http://canea.liv.se/Document/Document?DocumentNumber=9183
https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/administration/asyl--och-flyktingfragor
https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Regioner/Information-om-massflyktsdirektivet.html
https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Regioner/Information-om-massflyktsdirektivet.html
http://canea.liv.se/Document/Document?DocumentNumber=20393
http://canea.liv.se/Document/Document?DocumentNumber=20393
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Inför eventuellt driftsstopp i Cosmic - hantering av pappersblanketter för recept, 

hjälpmedelskort och livsmedelsanvisning  

Receptblanketter, hjälpmedelskort och livsmedelsanvisning i pappersform beställs från Strålfors 

tryckeri eller SKR/Kommentus. Information om beställning finns på: Arbetsplatskoder och 

receptblanketter - Region Värmland (regionvarmland.se) 

Varje verksamhet ansvarar för sin beställning till den egna verksamheten. Observera att från och 

med 10 maj är huvudregeln att alla förskrivningar ska skrivas elektroniskt och att pappersformat 

endast är till för undantag. Volymen bör anpassas till maximalt en månads förskrivning för den egna 

verksamheten.  

Samma receptblankett används för förskrivning av särskilda läkemedel (narkotika) som för vanliga 

läkemedel. Receptblanketterna ska förvaras och hanteras på ett säkert sätt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

https://regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/lakemedel/forskrivning-av-lakemedel/arbetsplatskoder-och-receptblanketter
https://regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/lakemedel/forskrivning-av-lakemedel/arbetsplatskoder-och-receptblanketter

