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Mellansvenskt läkemedelsforum anordnas 2–3 februari 2022 

Nu är det åter dags att planera in Mellansvenskt läkemedelsforum i 
kalendern. Forumet kommer att hållas i Gävle konserthus den 2-3 februari 
nästa år. Om pandemiläget inte tillåter fysisk sammankomst kommer 
programmet att ges i digitalt format.  
 

Under två dagar ges föredrag som utifrån aktuell evidensbaserad kunskap 
besvarar kritiska frågor av praktiskt värde för vården, samtidigt som frågor 
kring hur och när läkemedel kan användas på ett rationellt sätt belyses. 
Anmälan till forumet öppnar senare i höst.  
 
 

Licensansökning och förskrivning av licensläkemedel på recept 

Läkemedel som inte är godkända i Sverige får säljas på apotek först efter att Läkemedelsverket 
beviljat en licens. För licensläkemedel på recept krävs licens för varje enskild patient. Licensprocessen 
omfattar flera steg, vilket gör att den totala ledtiden blir längre än för ett godkänt läkemedel.   
 

Motivering och ansökan 
För att en licens ska behandlas krävs att en behörig förskrivare skapar en licensmotivering i 
licenssystemet KLAS. KLAS kommer man lättast till genom att söka efter "licens" i Menyn i Cosmic. 
Det är farmaceuterna på apoteket som formellt söker licensen utifrån läkarens licensmotivering.  
När förskrivaren har skickat in sin licensmotivering bör hen eller patienten kontakta det apotek där 
läkemedlet ska hämtas ut, eftersom apoteket inte gör ansökan förrän läkemedlet efterfrågas. 
Normalt handläggs ansökan inom sju arbetsdagar. Därefter beställs läkemedlet hem till apoteket.  
 

Förskrivning i Cosmic  
Licensläkemedel förskrivs från Ny-fliken under Icke godkända läkemedel. Alla licensläkemedel som 
godkänns av Läkemedelsverket läggs successivt in i Cosmic. I första hand görs därför sökning på 
licensläkemedlets namn. Nedan ses exempel på framsökning av MCP AL som är ett licensalternativ 
till restnoterade metoklopramid (Primperan). För förskrivning av MCL AL behövs ingen enskild licens.   

 
Nya licensläkemedel kan inte alltid sökas fram i Cosmic. Sökningen görs i stället på ordet licens. 
Hjälpmallen Licensläkemedel förskrivning kan användas för att underlätta förskrivning av 
licensläkemedel som inte finns i Cosmic. Fyll i de fält som efterfrågas. I båda scenarierna ovan 
behöver receptets totalmängd (antal + uttag) anges i Patientinstruktionen i Utkorgen.  

 

Aktuella restnoteringar 
 

Här publiceras kort information från restmeddelanden som skrivits under senaste veckan.  

• Inga nya restmeddelanden har publicerats under veckan. På Läkemedelsverkets hemsida finns en Lista över 
restanmälda läkemedel som uppdateras dagligen.  

https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/lakemedel2/restnoteringar-lakemedel/
https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/forskrivning/restsituationer
https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/forskrivning/restsituationer

