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Utbildningsmaterial för LiiV 
(Leverantörernas information i VARA) 



Bakgrund 

• Behovet av ett nationellt register för information 

om läkemedel ledde till att NPL togs i drift 2005. 

NPL förvaltas av Läkemedelsverket 

• Läkemedelsverket kommer framöver endast att 

tillhandahålla den information som de ansvarar för 

• eHälsomyndigheten har därför fått ett 

regeringsuppdrag att ta över sammanställning av 

leverantörernas information, att bygga LiiV 

 

NPL= Nationellt Produktregister för Läkemedel 
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Produktionssättning 
 • NPL stängs på kvällen den 16 november 

• Information från NPL flyttas till LiiV 

• LiiV öppnas på morgonen 21 november 

 

 

Alla förändringar som ni vill få ut till apotek och vård 

innan den 22 november måste vara inlagda i NPL 

allra senast den 15 november (helst tidigare) 

 



Flöde VARA - LiiV 

• När informationen sparats in i LiiV går den direkt över till 

VARA 

• I VARA kvalitetssäkras informationen av farmaceuter 

innan den publiceras vid midnatt 

• Om någon brist upptäcks i kvalitetsgranskningen 

kontaktas företaget som får ändra informationen i LiiV 

 

För att informationen ska publiceras vid midnatt 

måste alla ändringar vara inlagda i LiiV senast 

kl. 15 samma dag 



Logga in 

• Inloggning via informationssida för LiiV: 

www.ehalsomyndigheten.se/liiv 

• Personligt användarkonto krävs 

• Nya konton behöver skapas, inga konton flyttas 

från NPL 

• Inloggning sker med användarnamn och lösenord 

 

 

http://www.ehalsomyndigheten.se/liiv
http://www.ehalsomyndigheten.se/liiv


Användarkonton i LiiV 

Roller: 

• Läsanvändare - får endast läsa företagets 

information 

• Skrivanvändare - får editera företagets information 

• Behörighetsadministratör - får editera företagets 

information samt lägga upp nya användarkonton 

kopplade till företaget 

• Konsultadministratör - får lägga upp 

användarkonton åt kollegor på konsultföretaget 

• Konsult - blir sökbar för övriga företag så att de kan 

ge behörighet till denna person 

 

 



Ansökan behörighetsadministratör 
Den första användaren på företaget 

skickar in en ansökan till 

servicedesk@ehalsomyndigheten.se. 

Denna person kan sedan skapa 

konton åt kollegor och konsulter 

mailto:servicedesk@ehalsomyndigheten.se


Inloggning första gången 

1. Mejl skickas när kontot skapas. Klicka på länk i mejlet. 

2. Ange användarnamn (från mejlet). 

Läs och godkänn villkoren. 

3. Nytt mejl skickas. Klicka på 

länk (endast giltig i 15 minuter) 

4. Ange 

önskat 

lösenord 



Glömt lösenord 



Allmänna funktioner 
Klicka här för 

att byta språk 

Klicka här för 

att byta 

företag om du 

har flera 

behörigheter 

Frågetecken visar vilka fält som 

kan redigeras. Kort beskrivning 

visas när man för muspekaren 

över 



Klicka här för att 

komma till 

produktsidan 

Klicka här för att 

visa produktens 

förpackningar 

Startsida – sök läkemedel 
 

Välj sökparameter 

(produktnamn 

förvalt) 

Ange önskad 

sökterm här 
När man loggat in 

visas en lista med 

de läkemedel som 

är registrerade på 

det företag som 

användarkontot är 

kopplat till.  



Sökresultat 

Filtrera sökresultat 

genom att kryssa i 

ruta 

Rensa 

sökresultat 



Exportera sökresultat 



Visa produkt 

Klicka här för att ändra 

informationen på 

produkten 

Klicka här för att visa 

förändringslogg 



Visa produkt fortsättning 

Klicka här för att 

direkt kunna 

redigera 

förpackning Klicka på önskad rad för att 

visa förpackning 



Redigera produkt 

Vid valideringsfel -  

korrigera 

informationen och 

spara på nytt 

Ange önskad information 

och klicka spara 



Avregistrerad produkt 
 Avregistrerade 

produkter och 

förpackningar är 

gråmarkerade i listor 

och visas med röd 

rand på 

produkt/förpacknings-

sidan 



Förändringslogg 

Förändringsloggen visar förändringar som gjorts 

av eHälsomyndigheten, företag samt 

Läkemedelsverket. Förändringslogg finns även 

på förpackningssidan 



Visa förpackning 

Klicka här för att ändra 

informationen på 

förpackningen Klicka här för att visa 

förändringslogg 



Redigera förpackning 

Endast de fält som kan ändras visas.  

Ange önskad information och klicka 

på spara. 



Nya fält att fylla i 

• Endast för dosdispensering 

• Endast för sjukhusbruk 

 

Vad som ska anges beror på förpackningens 

märkning/bipacksedel 

 

Syftet är att kunna sortera bort de förpackningar som 

inte ska beställas till privatkund 



Förändringar i befintliga fält 

• Marknadsförs från – man kan i förväg ange det 

datum som marknadsförs ska sättas till ja. 

Observera att detta datum behöver vara en 

arbetsdag innan (längre vid helger) 

förpackningen börjar marknadsföras för att 

informationen ska hinna kvalitetssäkras i VARA 

innan den skickas ut till apotek och vård. 

 

• Innehåller laktos – sätts automatiskt till ja om 

produkten innehåller laktos (monohydrat) eller 

laktos, vattenfri i sammansättningen. 

 

 



Borttagna fält 

Nedanstående fält, som fanns i NPL, är borttagna i LiiV: 

 

• Produktkommentar 

• Artikelkommentar 

 

Anledningen till att de tas bort är att informationen i textfält 

som dessa snabbt blir inaktuell och då riskerar att skapa 

förvirring snarare än att vara till hjälp. Vår erfarenhet är att 

denna information inte heller visas upp i vård- och 

apotekssystemen. 

 



Verifieringssteg borttaget 

• I NPL tog det 30 dagar innan informationen 

skickades ut till mottagande system om företaget 

inte aktivt verifierade informationen innan dess 

• Denna fördröjning finns inte i LiiV 

• All information som Läkemedelsverket skickar in till 

LiiV går direkt över till VARA och Fass 

• Informationen om en produkt skickas dock inte ut 

till apotek och vård förrän företaget sätter den 

första förpackningen till marknadsförs=ja i LiiV 



Mejl vid uppdatering från Läkemedelsverket 

Mejl skickas till de som angivit en 

mejladress för avisering när det skett en 

förändring på någon produkt/förpackning 

som företaget äger 



Skicka meddelande 1. Klicka här 

2. Välj mottagare 

3. Mejl skapas med 

viss information 

förifylld 



Mitt användarkonto 

På denna sida kan du 

ändra uppgifter för ditt 

användarkonto 

E-postadress för mejl om 

uppdateringar i LiiV (kan 

lämnas tomt) 

E-postadress för 

information om ditt 

konto, ex. vid glömt 

lösenord 



Administration 
Denna sida är bara tillgänglig för användare med 

rollerna Behörighetsadministratör och 

Konsultadministratör 

Skapa konto till 

kollega här 

Ge behörighet 

till konsult här 

Här visas en lista på de användare som 

finns på det aktuella företaget  

(i detta fall Orifarm Generics AB) 



Skapa användarkonto  

En eller flera e-

postadresser för mejl om 

uppdateringar i LiiV (kan 

även lämnas tomt) 

Ange e-postadress för 

information om 

användarkontot. Hit 

skickas mejl när 

användarkontot skapats 

Ange ett datum om 

kontot ska vara 

tidsbegränsat 

Ange om personen ska 

vara kontaktperson för 

eHälsomyndigheten 

Ange vilket språk som 

mejl och användar-

gränssnitt ska ha 

Välj vilken roll 

användaren ska ha 



Användarkonto skapat 

Mejl har skickats till 

denna e-postadress 



Tilldela behörighet till konsult (1) 

1. Sök upp det 

konsultföretag som 

ska anlitas 

2. Välj den konsult 

som ska anlitas 



Tilldela behörighet till konsult (2) 

 
Konsulten är redan 

upplagd i LiiV (på sitt 

konsultföretag) 

 

Det enda som kan 

fyllas i här är 

behörigheten till det 

egna företaget 



Frågor? 

 

servicedesk@ehalsomyndigheten.se  

Tel. 0771-76 62 00 

mailto:servicedesk@ehalsomyndigheten.se
mailto:servicedesk@ehalsomyndigheten.se

