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Information till förskrivare gällande anpassning till
förmånsberättigad patient vid receptförskrivning
Med anledning av lagförändring som träder i kraft den 2 juni 2020, förändringar i
Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av
läkemedel och teknisk sprit berör hur rätt till läkemedelsförmån ska anges av förskrivare vid
förskrivning av läkemedel på e-recept.
Förändringar i AsynjaVisph anpassas i version 20.1 som produktionsätts 2020-06-16.
Förändringen innebär att en aktiv åtgärd måste göras på patienter med reservnummer
1. Programlogik som kontrollerar om läkemedlet kan förskrivas med eller utan förmån tas bort.
Informationen är dock synlig i förskrivningsdialogen som tidigare.
Förmånen ligger nu på patienten istället för läkemedlet.
2 Ny information "Förmånsberättigad person" införs i receptbilden.

2

3. Om man klickar på Läkemedelsförmån görs ett uthopp från receptet till patientuppgifter så
att användaren enkelt kan uppdatera "Förmånsberättigad" till "Ja" eller "Nej" när
patientuppgiften redan är ifylld.
4. Nytt fält införs i ”Patientuppgifter-Allmänt” för att lagra information om patienten är
Förmånsberättigad inom läkemedelsförmån

• För patienter med svenskt personnummer sätts fältet initialt till "Ja" men kan ändras manuellt
vid behov
• För patienter med samordningsnummer sätts fältet initialt till "Ja" men kan ändras manuellt
vid behov
• För patienter med reservnummer sätts fältet Förmånsberättigad initialt till blankt, detta måste
ändras till Ja/Nej innan recept kan skapas. Värdet i det nya fältet Förmånsberättigad sparas i
systemet.

3

5. När ordinationen är klar och användaren trycker på Signera och Skapa recept, kontrollerar
systemet om Förmånsberättigad i Patientuppgifter är blank. Om fältet har värdet blank visas ett
meddelande om att användaren ska uppdatera Förmånsberättigad Ja/Nej i Patientuppgifter
fliken Allmänt.

När användaren sedan klickar på OK i meddelandet förs användaren till Patientuppgifter fliken
Allmänt för att uppdatera fältet Förmånsberättigad. I detta flöde, som endast kan inträffa för
patient med reservnummer, måste användaren därefter markera ordinationen och välj nytt
recept för att slutföra förskrivningen av e-recept.

