
Hämta läkemedel från 
Apoteken

Från besök i vården till läkemedel i handen

2017-11-29, Evelina Jatko, Läkemedelsenheten
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• Vilka läkemedel 
som ska 
användas

• Från 
Journalsystemet

Läkemedelslistan
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• Lisat över recept
• Kan fås på apoteket

Mina sparade recept
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Förteckning recept
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Lista över recept 
när läkemedel 
dispenseras i 
dospåsar

https://demo.eordinationpascal.se/print/dosrecept?data=c=1511768360884
https://demo.eordinationpascal.se/print/dosrecept?data=c=1511768360884


• Ta med dig din legitimation
• Har du ovanliga läkemedel? Vill du ha en viss tillverkare?

– Kolla om läkemedlet finns på lager via Fass
– Beställ innan

• Passar dina läkemedel ihop?
– Farmaceuten kan kontrollera i datasystemet EES
– Läkaren avgör vad du behöver

• Har du frågor?

På apoteket
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• Du betalar maximalt 2200kr 
av dina läkemedelskostnader 
på en 12 månaders period

• Förutsatt att:
– Du väljer periodens vara
– Dina läkemedel ingår i 

högkostnadsskyddet
• Kostnadsfria 

förbrukningsartiklar
• Begränsning till 90 dagars 

användning

Högkostnadsskydd
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• Läkemedelsverket bestämmer likvärdiga läkemedel; generika
• Samma:

– Verksamt ämne
– Fungerar på samma sätt i kroppen
– Medicinska effekt

• Samma läkemedel men kan skilja sig i:
– Form 
– Färg 
– Storlek
– Förpackning

Generika
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• TLV bestämmer om ett likvärdigt läkemedel ska bytas ut; 
periodens vara 

• Varje månad utses periodens vara
– Lägst pris
– Leveransskyldighet
– Samma på alla apotek

• Lägre pris
– För dig som kund
– För samhället kostnader för läkemedel

Periodens vara
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Valet är ditt
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• Du bestämmer själv om du vill att läkemedlet ska bytas ut
• Du får själv betala för kostnaden baserat på dina val
• Mer kostnad ingår inte i högkostnadskyddet

DU VÄLJER PERIODENS 
VARA

DU VÄLJER DET SOM 
ÄR FÖRSKRIVET PÅ 

RECEPTET

DU VÄLJER NÅGOT 
ANNAT LIKVÄRDIGT

FÖRSKRIVAREN HAR 
MOTSATT SIG BYTE

Högkostandskyddet Du betalar själv



• Läkemedelstjänster
– Recept
– Uthämtade läkemedel
– Högkostnadsskydd för läkemedel

1177
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• Ta alltid med dig läkemedelslistan
– Visa den i vården och på apoteket

• Ta med dina sparade recept eller förteckning recept
– Enbart aktuella läkemedel
– Apoteket kan hjälpa dig att plocka bort recept

• Läkemedelsavfall lämnas tillbaka till apoteket
• Lär dig namnet på läkemedelssubstansen 

Tips
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Information på förpackning
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Substansnamn

Läkemedelsnamn

Tillverkare

Styrka

Mängd

Varunummer



Frågor?
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EES
https://www.ehalsomyndigheten.se/globalassets/ees/170920eesbroschyr.pdf

FASS
www.fass.se

Apotek
www.apoteksinfo.nu

1177 Information om högkostnadsskyddet
https://www.1177.se/Ostergotland/Regler-och-rattigheter/Vad-kostar-lakemedel-pa-recept/

Högkostnadsskyddet
https://www.tlv.se/Upload/Apotek/sa_fungerar_hogkostnadsskyddet.pdf

Utbyte av läkemedel
https://www.tlv.se/Upload/Apotek/Utbytesmaterial/Folder_patienter_A5.pdf

1177 Logga in och se dina recept
https://kontakt.minavardkontakter.se/mvk/login/login.xhtml#tabs-2

Länkar
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