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1. Avräkningsfunktion i KLAS 

1.1 Bakgrund och syfte 

Ändring i läkemedelslagen (2015:315) som började gälla 2017-01-01 innebär att 

konsumenter ska kunna hämta ut licensläkemedel på valfritt öppenvårdsapotek 

oavsett vilket apotek som ansökt om licensen. 

Eftersom detta ställer krav på ett gemensamt systemstöd för apoteksaktörerna har en 

ny avräkningsfunktion för licenser tagits fram i KLAS. I avräkningsfunktionen kan 

apoteken se hur mycket som tidigare har expedierats på en licens samt registrera nya 

uttag. 

Lagen gäller samtliga licenser som beviljas fr.o.m. 2017-01-01 med undantag för 

licenser av typen generell human. Lagen gäller endast licenser som expedieras till 

konsument, dvs. patient eller djurägare. 

  

1.2 Sök och visa licens 

1.2.1 Ny knapp för Avräkning 

När man expedierar licensläkemedel på öppenvårdsapotek ska uttaget på licensen 

registreras i KLAS. För att registrera uttag börjar man med att söka upp licensen i 

KLAS.  

För samtliga licenser som beviljas fr.o.m. 2017-01-01 kommer en ny knapp, 

Avräkning, att visas i sökresultatet.   

 

 

1.2.2 Hänglås 

För licenser beviljade före 2017-01-01 kommer symbolen för hänglås att visas 

enligt samma villkor som tidigare, dvs. i samtliga fall då licensen är beviljad av 

annan aktör. 
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För licenser beviljade fr.o.m. 2017-01-01 kommer två olika hänglåssymboler visas 

när licensen är beviljad av annan aktör. 

 Symbolen  visas för licenser av typen Generell Human. 

När man ”hovrar” över symbolen visas hjälptexten: ”Licens tillhör annan 

apoteksaktör, får ej expedieras”. 

 Symbolen  visas för övriga licenser  

När man ”hovrar” över symbolen visas hjälptexten: ”Licensen är beviljad till 

en annan aktör och du får därför endast expediera till konsument, dvs. 

patient eller djurägare”  

 

1.3 Avräkningsfunktion 

 

Knappen Avräkning öppnar avräkningsfunktionen i KLAS. 

 

 

 

Avräkningsfunktionen består av två delar. Till vänster visas licensbeslutet i sin 

helhet som pdf. Till höger visas information om licensen och dess registrerade uttag. 

Där kan även nya uttag registreras. 
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1.3.1 Licensinformation och tidigare uttag 

 

 

 

Överst till höger i avräkningsfunktionen visas information om licensen. Här ser man 

även licensens beviljade totalmängd samt hur länge den är giltig. Licensens beviljade 

totalmängd är oftast angiven som tidsperiod, t.ex. 1 år. När giltighetstiden gått ut 

visas giltighetsdatumet med röd text. 

Detaljerad information om varje uttag visas i tabellen Registrerade uttag. Där kan 

man även se vem som har registrerat uttaget, på vilket apotek/aktör/ort det är gjort 

samt registreringstidpunkt.  

Fältet Totalt uttagen mängd räknas upp för varje uttag som registreras. 
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1.3.2 Registrera nytt uttag 

 

 

 

Längst ner till höger i avräkningsfunktionen finns inmatningsfält för att registrera 

nytt uttag på licensen. Vilka fält som visas varierar beroende på vilken typ av licens 

som avses. I bilden ovan visas de inmatningsfält som är gemensamma för alla typer 

av licenser. 

Mängd: Expedierad mängd. Fältet är obligatoriskt. Värdet används för att räkna upp 

fältet Totalt uttagen mängd. Det är därför viktigt att alla uttag på en licens anges med 

samma enhet. Om det behövs kan kommentarsfältet användas för att förtydliga detta. 

Datum: Expeditionsdatum. Dagens datum föreslås men fältet kan ändras vid behov. 

Exp.id: Receptexpeditionens id. Anges för att ge spårbarhet till receptexpeditionen. 

Kommentar: Anges vid behov när något behöver dokumenteras/förtydligas om 

uttaget. 

För licenser av typ generell human ska även följande uppgifter anges: 

 Förskrivarens namn 

 Vårdgivarens namn 

 Patientens namn (Anges endast vid patientbunden rekvisition) 

För licenser av typen enskilt djur (djur/djurbesättning) och djurklinik ska 

följande uppgifter anges: 

 Förskrivarens namn 

 Djurägarens namn (Anges endast vid expedition till konsument) 
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För beredskapslicenser ska följande uppgift anges: 

 Beställare 

 

När man har fyllt i de uppgifter som behövs trycker man på knappen Registrera 

uttag. Informationen om uttaget sparas och visas som en ny rad i tabellen 

Registrerade uttag. Fältet Totalt uttagen mängd räknas upp.  

 

1.3.3 Ångra uttag 

Det går inte att i efterhand ta bort eller ändra på ett registrerat uttag. Om man vill ta 

bort ett uttag gör man det genom att registrera ett nytt uttag med minustecken 

framför mängden. Fältet Totalt uttagen mängd kommer då att räknas ned. 

Kommentarsfältet kan användas för att ange en förklaring till borttaget. 

 


