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Giltighetstiden för antibiotikarecept ska begränsas 

Recept som förskrivs är, om inget annat anges i samband med förskrivningen, giltiga under ett år. Det 

innebär att antibiotika som förskrivits och inte hämtats ut vid tidpunkten för den aktuella infektionen 

istället kan hämtas ut senare för att antingen användas vid ett annat sjukdomstillfälle eller för att ha 

tillgängligt i hemmet. 

Giltighetstid till första uttag ska begränsas 

För att undvika felanvändning och minska risken för resistensutveckling har Strama Värmland 

tillsammans med Läkemedelskommittén i Värmland beslutat att giltighetstiden till första uttag på 

recept på antibiotika ska tidsbegränsas till två veckor. Det innebär att recept på antibiotika som inte 

hämtats ut inom två veckor efter förskrivningstillfället förfaller. För recept med flera uttag räcker det 

att första uttaget hämtas ut inom två veckor.   

Ordinationsmallarna ändras 3 maj  

För att underlätta förskrivningen kommer 2 veckor att läggas in som förvald giltighetstid i alla 

relevanta ordinationsmallar på antibiotika i Cosmic den 3 maj. För receptförskrivningar som görs utan 

ordinationsmall blir det varje förskrivares ansvar att säkerställa att rätt giltighetstid anges. Observera 

att det också kan finnas tillfällen då patienten ska kunna hämta ut antibiotika senare, till exempel vid 

debut av vissa symtom. I dessa fall får förskrivaren själv justera receptets giltighetstid (se bild).  

 
 

Giltighetstiden till första uttag anges i Utkorgen. 2 veckor är förvalt i ordinationsmallarna. Vid 

ordination utan mall ange 2 veckor. Om giltighetstiden ska vara längre, ange det. 

 

Inbjudan från läkemedelskommittén 

Terapiutbildning Barn och läkemedel 

Vad är nytt och aktuellt inom läkemedelsområdet för barn? Hur förskriver vi läkemedel till barn i 
Värmland? Varmt välkomna att delta när Tony Spinord Westberg, specialistläkare på barn- och 
ungdomsmedicin, presenterar vad som är aktuellt på läkemedelsområdet för barn.  
 

Tid: tisdag 27 april kl. 13.30 – 14.30 samt onsdag 5 maj kl. 13.30 – 14.30. Samma föreläsning vid båda 
tillfällena. Utbildningen hålls digitalt i Teams. 
 

Målgrupp: läkare, BVC-sjuksköterskor, skolsköterskor, farmaceuter 
 

Anmälan: senast 23 april i kompetensverktyget. Mejla Isabell Hassel om anmälan rör flera personer. 

https://liv.netcompetence.se/Courses/View/9931

