Utbyte av läkemedel – frågor och svar om
övergångslösning för att förmedla uppgifter om
läkemedelsförmån och smittskydd från
vårdgivare till apotek.
1. Hur länge gäller övergångslösningen?
Svar: Övergångslösningen är giltig för förskrivning av recept,
2 juni 2020 – 30 april 2023.
2. Hur länge gäller övergångslösning för expedition av läkemedel?
Svar: Recept som är utfärdade under övergångsperioden får
expedieras enligt övergångslösningen under sin giltighetstid, som
längst till och med den 30 april 2024.
3. Vad gäller under övergångslösningen, för expediering av
recept?
Svar: Övergångslösningen innebär att uppgift om förmån avser om
kunden har rätt till läkemedelsförmåner i Sverige. För
övergångslösningen gäller också att förutsättningarna för
förmånsbegränsade läkemedel och uppgift om smittskydd finns i
doseringstexten. Om uppgiften om förutsättningar för
förmånsbegränsade läkemedel saknas får den expedierande
farmaceuten utgå från att förutsättningarna för förmån är uppfyllda.
4. Receptet är förskrivet på en vara med förmånsbegränsning men
det står inte i doseringstexten om patienten uppfyller villkoren.
Hur ska det hanteras?
Svar: Om uppgiften om förutsättningar för förmånsbegränsade
läkemedel saknas får den expedierande farmaceuten utgå från att
förutsättningarna för förmån är uppfyllda under övergångslösningens
giltighetstid.
5. Vad betyder texterna [VillkorFörmånÄrUppfylld] och
[VillkorFörmånEjUppfylld] i doseringstexten?
Svar: VillkorFörmånÄrUppfylld betyder att förskrivaren har bedömt att
förutsättning för förmån är uppfylld för förmånsbegränsat läkemedel.
VillkorFörmånEjUppfylld betyder att förskrivaren har bedömt att
förutsättning för förmån inte är uppfylld för förmånsbegränsat
läkemedel. Observera att förskrivaren genom fritext i doseringstexten
kan ha uttryckt detsamma på ett annat sätt.
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6. Om doseringstexten är lång, finns det risk att uppgift för
förmånsbegränsade läkemedel inte får plats?
Svar: Innan systemet har anslutit till Nationella läkemedelslistan,
finns inget eget fält för att ange uppgiften, därför måste
doseringstexten anpassas för att rymma informationen. Vissa system
har begränsat doseringstextens längd för att uppgiften ska få plats.
7. Vad gäller om strukturerade uppgiften för smittskydd i
apotekssystemet skiljer sig från uppgiften om smittskydd i
doseringstexten?
Svar: Då är det uppgiften i doseringstexten som gäller.
8. Det står utan förmån på patientens utskrift av ”Mina sparade
recept”. Men på receptet står det med förmån. Varför är det så?
Svar: Inför lagändringen så gjorde E-hälsomyndigheten en översyn
av befintliga recept och uppdaterade för att möjliggöra utbyte till
läkemedel inom förmån. Recept som påverkats är de som förskrivits
utan förmån då förskrivet läkemedel inte ingick i förmånerna vid
förskrivningstillfället. Dessa recept har uppdaterats till ”med förmån”.
9. Hur registrerar jag uppgifter om förmån vid registrering av nya
receptblanketten i ett apotekssystem som inte har anslutit till
nationella läkemedelslistan?
Svar: Uppgift om patient har rätt till läkemedelsförmåner registreras
som med eller utan förmån (R/U). Uppgift om villkor för läkemedel
med förmånsbegränsning är uppfyllda registreras i doseringstexten.
10. Vissa vårdinformationssystem tillåter inte att förskriva recept
med förmån för läkemedel som inte ingår i förmånerna. Hur ska
det hanteras?
Svar: Fram till att samtliga vårdinformationssystem är uppdaterade
får den expedierande farmaceuten utgå från att patienten har rätt till
förmån och byta ut det förskrivna läkemedlet. Om det är uppenbart att
patienten inte är förmånsberättigad ska läkemedlet inte bytas ut.
Exempelvis har asylsökande som visar upp LMA-kort inte rätt till
läkemedelsförmåner utan får sina läkemedel subventionerade på
annat sätt.
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