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Melatonin AGB ingår inte i läkemedelsförmånen för vuxna patienter 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beviljat subvention av det godkända läkemedlet 
Melatonin AGB för insomni hos barn och ungdomar 6 till och med 17 år med ADHD där sömn-
hygienåtgärder har varit otillräckliga.  För övriga indikationer och åldersgrupper ingår Melatonin AGB 
inte i läkemedelsförmånen. Det innebär att läkemedlet aldrig subventioneras för vuxna patienter. 
 

Extemporeläkemedlet Melatonin AGB finns på marknaden till den 23 maj, men är redan nu slut på 
många apotek. De recept som utfärdats på extemporeläkemedlet Melatonin AGB gäller inte för 
expediering av det godkända läkemedlet Melatonin AGB och därför behövs nya recept. Det godkända 
läkemedlet finns i menyn Läkemedel i Ny-fliken i Cosmic. I patientinstruktionen i Utkorgen måste du 
som förskriver Melatonin AGB ange om läkemedlet förskrivs med eller utan förmån.  
 

Det finns flera läkemedel innehållande melatonin på marknaden i olika beredningsformer. Alla 
receptbelagda tabletter och depottabletter är utan subvention. Inom läkemedelsförmånen finns 
extemporeprodukter med oral lösning 1 mg/ml från Unimedic och APL. Det finns även receptfritt 
melatonin (Melatan) i förpackning med tio tabletter (3 mg). Se Fass för information om godkänd 
indikation och eventuell restnotering för de godkända läkemedlen.  

 
 
 
 

 
Ny receptblankett blir obligatorisk från 1 maj 2021 

Som vi informerade om i Läkemedelsnytt vecka 11 blir den nya  
receptblanketten för förskrivning till människa obligatorisk den 1 maj 2021.  
Den nya receptblanketten ersätter de tidigare receptblanketterna för  
vanliga läkemedel och för särskilda läkemedel. Det är endast utformningen  
på blanketten som är förändrad.  
 

Rutiner kring tillhandahållande av receptblanketter vid driftstopp och  
bestämmelser kring vilka koder som ska finnas på recept är inte förändrade. Förskrivare kan använda 
tomma receptblanketter och via utskrift från Cosmic förse blanketterna med arbetsplats- och 
förskrivarkod. Vid sådana utskrifter används tomma receptblanketter. Se instruktion Utskrift av 
tomma recept i Vida som beskriver hur det görs. Senast 1 maj kommer det vara möjligt att göra 
utskrift på de nya blanketterna från Cosmic.  
 

Receptblanketter och etiketter kan beställas från Strålfors tryckeri eller SKL Kommentus. 
Kontaktuppgifter och beställningsformulär finns på Läkemedelscentrums hemsida. De tidigare 
blanketterna kan användas längst till 30 april 2021, därefter är de inte längre giltiga och ska kasseras. 
Kassation ska ske på ett sätt som säkerställer att blanketterna inte hamnar i orätta händer, det vill 
säga genom strimling eller i sekretessavfallsfraktion. 
 

Elektroniska recept blir huvudregel 

Under året kommer flera regler kring läkemedelsförskrivning och recept att förändras. Den 1 maj 
2021 börjar ett nytt register användas för att hantera elektroniska recept, Nationella 
läkemedelslistan. Samtidigt ändras därför reglerna för hur apotek ska hantera recept:  
 

• Apotekspersonalen kommer att lägga in alla pappersrecept i Nationella läkemedelslistan. 

• Apotekspersonalen kommer inte längre att skriva ut elektroniska recept på papper.  
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