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Nya receptföreskrifter träder i kraft 1 juli 2020
Den 1 juli 2020 träder Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2019:32) om
förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit ikraft. På grund av att
införandet av Nationella läkemedelslistan (NLL) skjuts upp har Läkemedelsverket
beslutat att senarelägga ikraftträdandet av vissa bestämmelser i föreskrifterna. Nedan är
en sammanfattning av kommande förändringar av regelverket och när de träder ikraft:
Den 2 juni 2020 trädde det nya regelverket för utbyte av läkemedel i kraft, vilket
Läkemedelskommittén informerat om i Nyhetsbrev 2020-05-29.
1 juli 2020
• Ny blankett för förskrivning av recept träder i kraft. Den nya blanketten ska användas
vid förskrivning av alla läkemedel, även särskilda läkemedel. Blanketten är anpassad för
de nya uppgifterna om förmån som ska anges på receptet från 2 juni 2020. Äldre
receptblanketter som tryckts före ikraftträdandet av dessa föreskrifter får användas till
och med 30 april 2021. För beställning av receptblanketter se Vårdgivarwebben
• Telefonrecept är giltiga 14 dagar
• Överföring av recept till människa via fax är inte längre tillåtet
1 maj 2021
• Nationella läkemedelslistan (NLL) tas i bruk
• Apotek överför inte elektroniska recept till pappersblankett
• Apotek ska omvandla pappersrecept till elektroniska recept
• Krav på förskrivare att använda ny receptblankett. De äldre receptblanketterna får inte
längre användas
1 oktober 2021
• Elektronisk förskrivning blir huvudregel. Undantag får endast göras i vissa specifika
fall. Observera att avsaknad av ett elektroniskt system för förskrivning inte är ett giltigt
skäl
För mer information se Läkemedelsverket:
Förskrivare – Ändring i förskrivningsregelverk 2020-2021
Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2019:32)
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Nyhetsbrevet distribueras elektroniskt till:
•
Regionala läkemedelsgruppen - för vidaredistribution till berörda verksamheter
•
Kontaktpersoner för läkemedel och verksamhetschefer inom Vårdval Vårdcentral
Nyhetsbrevet finns även på www.vgregion.se/lakemedel/nyhetsbrev
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