
Vecka 18 2022 

  Läkemedelsnytt 
 

       Information från läkemedelscentrum och läkemedelskommittén 
 
 

 

Elektronisk förskrivning blir huvudregel den 10 maj 

Den 10 maj 2022 införs elektronisk förskrivning som huvudregel när recept utfärdas till människa. 
Syftet är att så mycket information som möjligt ska finnas i Nationella läkemedelslistan redan från 
förskrivningstillfället. Det innebär också en minskad risk för förfalskning av recept.  
 

Det här gäller:  
• Elektronisk förskrivning blir huvudregel vid utfärdande av recept, det vill säga när läkemedel 

och teknisk sprit förskrivs. Livsmedel och medicinska hjälpmedel får fortsatt förskrivas på de 
därför avsedda blanketterna. 

• Elektronisk förskrivning blir huvudregel även vid förskrivning som görs utanför ordinarie 
arbetsplats, till exempel pensionerade förskrivare och fritidsförskrivning.  
E-hälsomyndigheten tillhandahåller ett kostnadsfritt webbverktyg för elektronisk 
förskrivning, Förskrivningskollen. 

• Elektronisk förskrivning blir huvudregel även när patientens personnummer inte kan anges 
på receptet. Förskrivaren väljer då ett apotek som receptet skickas till. 

• Receptblanketter får användas för förskrivning i vissa undantagsfall.  
 

Mer information om införandet av elektronisk förskrivning som huvudregel finns på 
Läkemedelsverkets webbplats under fliken förskrivning. 
 
 

Öppet hus i serviceförrådet på CSK 

I det stora serviceförrådet på Centralsjukhuset i Karlstad finns en läkemedelsautomat där behöriga 
sjuksköterskor har möjlighet att hämta ut läkemedel. Samtliga sjuksköterskor som har behörighet att 
hämta läkemedel i serviceförrådet kan även ges behörighet till läkemedelsautomaten. 
 

Läkemedelsförsörjningsenheten kommer att ha öppet hus i 
serviceförrådet vid ett flertal tillfällen under våren så att de 
sjuksköterskor som ännu inte är inloggade ska få möjlighet till 
utbildning i hur automaten fungerar samt tillgång till 
läkemedelsautomaten. Inloggning i automaten sker med SITHS-kort 
och fingeravtryck. Observera att sjuksköterskor som tidigare har 
haft behörighet till läkemedelsautomaten, men som har fått ett nytt 
SITHS-kort behöver loggas in i automaten på nytt.  
 

Läs igenom lathundarna boka läkemedel via datorn samt hämta 
läkemedel i läkemedelsautomat innan inloggning sker. Lathundarna finns på 
läkemedelsförsörjningens sida på intranätet. Varje enhetschef ansvarar för att ge sina sjuksköterskor 
möjlighet att vid något tillfälle besöka öppet hus i serviceförrådet. Ingen föranmälan krävs. 
 

Vid frågor kontakta: lakemedelsforsorjningsenheten@regionvarmland.se tel. 151 40. 

Öppet hus i serviceförrådet kl.13-14:30 
 

En utbildningsomgång startar  
kl.13:00, 13:30 samt 14:00. 

 

Vecka 18 Onsdag 4 maj 

Vecka 19 Torsdag 12 maj 

Vecka 22 Onsdag 1 juni 

Vecka 23 Tisdag 7 juni 

Vecka 24 Torsdag 16 juni 

 

Aktuella restnoteringar 
 

Här uppmärksammas ny information från sortimentsrådet rörande aktuella restnoteringar, utgående läkemedel samt 
licensläkemedel. Ta del av den fullständiga informationen via Restnoteringar, utgående läkemedel och licensläkemedel. 

• Restnoterat: Amoxicillin tablett samt oral suspension 

• Uppdaterat: Fragmin förfyllda sprutor 5000 IE, 2500 IE 

• Uppdaterat: Vancomycin kapslar 125 mg 

https://www.ehalsomyndigheten.se/tjanster/yrkesverksam/forskrivningskollen/
https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/forskrivning/eforskrivning/forskrivare-andringar-i-forskrivningsregelverk-2020-2021
https://intranat.regionvarmland.se/verksamheter/halsa-och-vard/l/lakemedel/lakemedelsforsorjning
mailto:lakemedelsforsorjningsenheten@regionvarmland.se
https://regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/lakemedel/restnoteringar-utgaende-lakemedel-och-licenser

