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Versionshantering
I det här dokumentet beskrivs verksamhetsmodeller för användningen av elektroniska recept vid
verksamhetsenheter som använder elektroniska recept. Dokumentet bör användas med oförändrat innehåll vid
utbildning om införande av elektroniska recept och i det praktiska arbetet som anvisning. Det är viktigt att
datainnehållet i verksamhetsmodellerna är enhetligt och att det elektroniska receptet används på samma sätt i
hela landet. I tabellen över ändringshistoriken nämns de viktigaste ändringarna jämfört med föregående version.

Version

Datum

Författare/
Godkännare

Beskrivning

1.0

11.9.2011

KunTo/FPA/THL Uppdatering av verksamhetsmodellerna utifrån det färdiga
utkastet (Åbo, Kotka)

1.1

12.4.2012

THL

Uppdatering av ändringarna i verksamhetsmodellerna

1.2

23.10.2012

THL

Förnyelse av HCI-läkemedel, preciseringar av
verksamhetsmodellerna

1.3

7.8.2013,
18.10.2013

THL

RP-ändringar och andra preciseringar

1.4

30.7.2015

THL

Precisering av verksamhetsmodellen för störningssituationer

1.5

27.8.2015

THL

Lagstadgade ändringar i det elektroniska receptet
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Version

Datum

Författare/
Godkännare

Beskrivning

1.6

17.8.2016

THL

Lagstadgade ändringar II i det elektroniska receptet och andra
preciseringar av verksamhetsmodellerna:
• informationstexten s.8
• minderårigs rättigheter s.14
• 4.7 Förbud mot att lämna ut recept
• 4.8 Förvaring av samtycken och förbud
• 5 Tjänsten Mina Kanta-sidor och elektroniska recept
• 6 Att hämta uppgifter i Receptcentret – ändrade behörigheter
• 7 Att föreskriva läkemedel som elektroniska recept –
elektroniska recept blir obligatoriska
• 7.14 Recept för dosdispensering – preciserade anvisningar
• 7.17 Behandling av sjukdom/annat – registreringen av
uppgifter om olycksfall i arbete har strukits
• 7.18 Exceptionell giltighetstid för ett recept – förlängningen av
receptets giltighetstid till två år har beaktats
• 7.19 Läkararvode – tillfogats anvisning om att läkararvoden
inom den privata hälso- och sjukvården ska antecknas på
receptet
• 7.22 Patientanvisning och sammanställning inom hälso- och
sjukvården – information om kontaktuppgifter som ska skrivas
ut på patientanvisningen inom den privata hälso- och
sjukvården har tillfogats
• 7.23 Anvisningarna för elektroniska recept utomlands har
kompletterats
• 11 Att förnya elektroniska recept – förändrade behörigheter
och förlängningen av receptets giltighetstid har beaktats
• 16.3 Patientens rätt att få logguppgifter – uppgifter om
självständiga yrkesutövare och dem som förskriver läkemedel
med stöd av yrkesrätt har lagts till bland logguppgifterna på
Mina Kanta-sidorna

1.61

27.9.2016

THL

•
•

7.18 Läkemedel som har förskrivits för behandling av en
allmänfarlig smittsam sjukdom enligt lagen om smittsamma
sjukdomar
Minderårigs rättigheter
3.1 Muntlig information
4.6 Minderårig patient
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Version
1.7

Datum
07.8.2017

Författare/
Godkännare

Beskrivning

THL

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Ändringar som trätt i kraft 1.1.2017 i social- och
hälsovårdsministeriets förordning om förskrivning av
läkemedel 1088/2010 samt andra preciseringar i
verksamhetsmodellerna:
4.2 Skriftligt samtycke (samtycke till namnändringar)
4.6 Minderårig patient
4.7 Förbud mot att lämna ut recept
5 Tjänsten Mina Kanta-sidor och elektroniska recept
Kapitel 7 Att förskriva läkemedel som elektroniskt recept
Kapitel 8 Att handla på apoteket
9 Att rätta elektroniska recept (apotekets rättigheter)
14 Hemvård, serviceboende eller någon annan motsvarande
klientrelation till en social- eller hälsovårdsenhet
(verksamhetsmodellen utvidgas till även andra tjänster än
hemvård/serviceboende)
17 Störningssituationer

1.8

30.11.2018

THL

Verksamhetsmodeller för tjänsten Gränsöverskridande
recept

1.81

1.5.2019

THL

Kapitel 9 Att handla på apoteket: att sköta ärenden för
någon annan med elektronisk fullmakt har lagts till i
verksamhetsmodellen
Kapitel 10: Att rätta elektroniska recept: verksamhetsmodell
för situationer där personbeteckningen förändrats

1.9

1/2020

THL

•
•
•
•
•

1.91

5/2020

THL

Följande kapitel har uppdaterats
4.6 Minderårig patient
5 Tjänsten Mina Kanta-sidor och elektroniska recept
7.1 Förutsättningar för förskrivning av läkemedel, gällande
förbud mot utbyte av läkemedel
8.1 Elektroniska recept i Europa, begränsningarna för HCIläkemedel har preciserats
9.3 Har preciserats att den som uträttar ärenden på någon
annans vägnar har rätt att utöver en sammanställning av
receptet även få en kopia för inköp utomlands.
Ett nytt kapitel 9.5 har lagts till. Expediering av elektroniska
europeiska recept
Ett nytt kapitel 8.4 har lagts till. Elektroniskt europeiskt
recept ur hälso- och sjukvårdens synvinkel
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Version
2.0

Datum
27.10.2021

Författare/
Godkännare

Beskrivning

THL

•
•

Ändringarna i den nya klientuppgiftslagen från 1.11.2021
och de lagar som ansluter sig till den har uppdaterats i alla
kapitel.
Ändringarna i den första fasen av medicineringen har
uppdaterats i kapitel 7 och 9.
Strukturerad dosering
Ändringar i Läkemedelsdatabasen: särskild utredning,
biologiskt läkemedel
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1 Inledning
Enligt lagen om elektroniska recept ansvarar Institutet för hälsa och välfärd för planeringen och styrningen
av användningen och genomförandet av lagenliga informationssystemtjänster. Utifrån sin lagstadgade
uppgift beskriver Institutet för hälsa och välfärd i detta dokument verksamhetsmodellen för elektroniska
recept. Verksamhetsmodellen är till sin rättsligt förpliktande verkan en rekommendation vars innehåll inte
får ändras. Den kan användas som stöd för planeringen av den regionala eller lokala utbildningen.
Verksamhetsenheterna inom social- och hälsovården ansvarar för att utbilda sin personal i användningen av
Kanta-tjänsterna.
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2 Att fastställa klientens identitet
Inom social- och hälsovården samt på apoteken måste klientens identitet alltid verifieras när ärenden sköts,
också i samband med elektroniska recept. Det finns flera olika metoder för att verifiera identiteten.
I samband med besök verifieras identiteten antingen med hjälp av identitetsbevis eller FPA-kort eller så är
personen känd sedan tidigare. Identiteten kan också verifieras utifrån de frågor som ställs till personen, t.ex.
om adressen eller andra uppgifter som finns i patient- eller apoteksdatasystemet.
I samband med elektronisk ärendehantering verifieras identiteten hos den som uträttar ärenden genom
stark autentisering (t.ex. identifiering med nätbankskoder, mobilcertifikat)
Minderåriga som inte har något identitetsbevis eller som man inte känner försöker man identifiera genom
att ställa frågor om exempelvis adressen, vårdnadshavarna eller andra uppgifter som finns i patient- eller
apoteksdatasystemet.
När en patient assisteras av en annan person och det inte går att identifiera patienten med hjälp av ett
kort försett med foto och personen inte är känd, försöker man fastställa personens identitet med hjälp av
FPA-kortet och frågor till den assisterande personen (om exempelvis adressen och andra uppgifter som finns
i patient- eller apotekdatasystemet).
Per telefon försöker man fastställa identiteten utgående från personens svar på olika frågor.
I anslutning till HCI- och narkotikarecept både inom social- och hälsovården och apoteken verifieras
patientens identitet med hjälp av pass, körkort, identitetsbevis eller stark elektronisk autentisering.
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3 Information till patienten
Enligt klientuppgiftslagen ska kunden informeras om principerna för användningen av Kanta-tjänsterna när
patienten för första gången uträttar ärenden inom hälso- och sjukvården, socialvården eller på Mina Kantasidorna. Informationen ska ange de allmänna principerna för hur Kanta-tjänsterna fungerar samt om
förutsättningarna för behandling, förvaring och utlämnande av de uppgifter som sparats. Likaså ska klienten
informeras om sina rättigheter att påverka behandlingen av de egna uppgifterna samt om andra
omständigheter som är av betydelse för klienten.
Tidigare gavs informationen separat för varje tjänst, men i fortsättningen omfattar informationen alla Kantatjänster. En anteckning om att informationen getts sparas i Kanta-tjänsternas viljeyttringstjänst. Att
informationen getts och den kvitterats att den tagits emot är en förutsättning för att klient- och
patientuppgifter ska kunna lämnas ut via Kanta-tjänsterna mellan olika personuppgiftsansvariga inom
social- och hälsovården.
Informationen kan ges i samband med att personen uträttar ärenden antingen muntligt, skriftligt eller via en
e-tjänst. Verksamhetssätten kan variera mellan olika tjänstetillhandahållare. Om informationen ges muntligt
ska det finnas uppdaterat skriftligt material om informationen.
Information om Kanta-tjänsterna kan också läsas på Mina Kanta-sidorna. Användningen av Mina Kanta-sidor
förutsätter i fortsättningen kvittering av Kanta-informationen när personen är myndig eller uträttar ärenden
för någon annans räkning. Mina Kanta-sidorna är tillgängliga för minderåriga och personer med rätt att få
information även om den nya Kanta-informationen inte har kvitterats.

3.1 Muntlig information
Patienten ska ges information om det elektroniska receptet och patientens rättigheter i anslutning till det
innan receptet utfärdas. Dessutom ska patienten ges information om de riksomfattande
informationssystemtjänsterna i anslutning till elektroniska recept, om deras allmänna verksamhetsprinciper
samt om anordnaren av dessa informationssystemtjänster.
Vid verksamhetsenheten rekommenderas att patienterna informeras i samband med tidsbokningen eller
anmälan. Ansvaret för att informera patienten ligger i sista hand hos läkemedelsförskrivaren, om patienten
inte har fått information innan det första elektroniska receptet utfärdats på annat håll. I patientdatasystemet
antecknas att informationen getts. Den anställda antecknar att informationen getts även om patienten säger
sig ha fått samma information tidigare vid någon annan hälso- och sjukvårdsenhet.
I lagen om elektroniska recept anges vilken information patienten ska ges om elektroniska recept.
Innehållet i muntlig information som har utarbetats utifrån lagen kan vara följande:
•

"Alla läkemedel förskrivs elektroniskt. Från mottagningen får du en utskriven patientanvisning där du
ser läkemedlens namn och doseringsanvisningar. Det lönar sig att ta med patientanvisningen till
apoteket, eftersom det gör det snabbare att uträtta ärenden. Du kan dock hämta ditt läkemedel på
apoteket även utan patientanvisningen.

•

Recepten sparas i den centraliserade databasen för Kanta-tjänsterna, som kallas Receptcentret. Det
innehåller alla recept samt apotekens expedieringsanteckningar. Apoteket för också in uppgifterna om
de pappers- och telefonrecept som apoteket expedierat till Receptcentret.
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•

De yrkesutbildade personer som vårdar dig kan läsa dina uppgifter i Receptcentret. Du kan också själv
läsa dina recept i tjänsten Mina Kanta, där du loggar in på ett säkert sätt med dina personliga
nätbankskoder, ditt elektroniska ID-kort eller med mobilcertifikatet. Du kan logga in på tjänsten på
adressen www.kanta.fi

•

Du har rätt att förbjuda att recepten visas för apoteks- och hälso- och sjukvårdspersonalen. Du kan
förbjuda utlämnande av uppgifter antingen i avsnittet för tillstånd för och förbud mot utlämnande av
uppgifter i Mina Kanta eller inom hälso- och sjukvården.

•

Förbud mot utlämnande av recept gäller även situationer om du är medvetslös på grund av en akut
livshotande sjukdom eller skada och på så sätt oförmögen att återkalla ditt förbud. Du kan emellertid
uppge i samband med förbuden att de inte gäller i nödsituationer.

•

Om du förbjuder att recepten visas ska du alltid ha med dig patientanvisningar eller en
sammanställning av recepten som du förbjudit när du besöker apoteket.

•

Trots förbudet ser den person som skrivit ut receptet och den organisation som förskrivit läkemedlet
uppgifterna i Receptcentret. Andra läkemedelsförskrivare, organisationer eller apotek ser inte
förbjudna recept, vilket gör att bedömningen av säkerheten i läkemedelsbehandlingen som helhet blir
bristfällig.

•

Om läkaren skriver ut HCI-läkemedel som i huvudsak påverkar det centrala nervsystemet eller
narkotikarecept kan hen trots förbud mot utlämnande av receptuppgifterna se de HCI- eller
narkotikarecept som förskrivits dig och deras expedieringsanteckningar.

•

Recept som du har förbjudit utlämning av kan inte expedieras utomlands."

Dessutom för följande grupper:
En patient som är under 18 år:
•

Om läkaren skriver ut HCI-läkemedel som i huvudsak påverkar det centrala nervsystemet eller
narkotikarecept kan hen trots förbud mot utlämnande av receptuppgifterna se de HCI- eller
narkotikarecept som förskrivits dig och deras expedieringsanteckningar.

•

"Den minderårigas förmåga att själv besluta om sin vård bedöms inom hälso- och sjukvården varje
gång ärenden uträttas och för varje ärende som ska skötas. Information om huruvida du är
beslutsförmögen eller om du ska vårdas i samarbete med dina vårdnadshavare antecknas i din
patientjournal och även i recepten.

•

Om du konstateras vara beslutsförmögen kan du själv besluta om vårdnadshavarna kan få
information om ärenden du uträttat och dina recept. Då har du också rätt att förbjuda att receptet
visas för andra läkare och andra yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som vårdar dig
samt apoteken. Om du förbjuder att recepten visas ska du alltid ha med dig patientanvisningar eller en
sammanställning av recepten som du förbjudit när du besöker apoteket.

•

Din vårdnadshavare har rätt att få dina uppgifter från hälso- och sjukvården eller apoteket när
yrkesutbildade personer har bedömt att du ännu inte själv kan fatta beslut om det ärende som sköts.
Detta gäller även recept som anknyter till ärendet. Vårdnadshavarna får dina uppgifter också när du
har konstaterats vara beslutsförmögen och du har gett ditt samtycke till att uppgifterna lämnas ut till
dina vårdnadshavare. I båda fallen kan dina vårdnadshavare sköta ärenden som gäller recepten på
apoteket och få en sammanställning av dem. Dina vårdnadshavare har dock inte rätt att förbjuda att
dina receptuppgifter syns inom hälso- och sjukvården eller på apoteken.
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Vårdnadshavare som sköter ärenden för patientens räkning:
Vårdnadshavarnas rättigheter att se sina barns uppgifter på Mina Kanta-sidorna är i övergångsskedet. I en
del av organisationerna inom hälso- och sjukvården används ett patientdatasystem där man kan
dokumentera en bedömning av den minderårigas beslutsförmåga och uppgifter om utlämnande av
uppgifter till vårdnadshavaren. I en del organisationer kommer detta att tas i bruk först senare.
Uppgifter om recept i de organisationer inom hälso- och sjukvården som använder dokumentation av
bedömning av den minderårigas beslutsförmåga och utlämningsuppgifter:
•

"Som vårdnadshavare kan du på Mina Kanta-sidorna läsa uppgifter om recept för dina barn som är
under 18 år och vars uppgifter ditt barn som konstaterat vara beslutsförmögen tillåtit att lämnas ut till
vårdnadshavarna receptvis samt uppgifter om recept för vilka den som förskrivit läkemedlet har
bedömt att ditt barn ännu inte själv kan fatta beslut om i ett ärende som sköts."

Uppgifter om recept i de organisationer inom hälso- och sjukvården som inte använder dokumentation av
bedömning av den minderårigas beslutsförmåga och utlämningsuppgifter:
•

"På Mina Kanta-sidorna kan du kan läsa uppgifter om recept för dina barn som är under 10 år och som
utfärdats efter 1.8.2016. Övriga uppgifter kan fortfarande lämnas ut till dig endast på papper i hälsooch sjukvårdsorganisationer."

Läs mer i dokumentet Minderåriga och Kanta-tjänsterna: verksamhetsmodeller för hälso- och sjukvården
och apoteken.

3.2 Skriftlig information
Om informationen ges muntligt eller med hjälp av elektronisk informationsförmedling ska patienten också
ha möjlighet att få informationen skriftligt. De olika språkversionerna av patientbroschyren kan skrivas ut på
www.kanta.fi-webbplatsen, under Materialbank > Broschyrer.

3.3 Elektronisk information
Elektronisk information kan också ges via de e-tjänster som används inom hälso- och sjukvården.
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4 Utlämnande av Receptcentrets uppgifter
och uträttande av ärenden på någon annans
vägnar
4.1 Utlämnande av Receptcentrets uppgifter och patientens rätt att
bestämma om utlämnande av uppgifter
4.1.1 Utlämnande av uppgifter från Receptcentret i en vårdsituation
Lagen om elektroniska recept (61/2007) ändras 1.11.2021 så att i samband med vårdsituationer behöver man
inte längre begära patientens samtycke till att läsa de uppgifter som finns lagrade i Receptcentret. De
uppgifter som finns i Receptcentret får med stöd av lag lämnas ut till tjänstetillhandahållare inom social- och
hälsovården och läkemedelsförskrivare för ordnande och genomförande av patientens hälso- och sjukvård.
Utlämnandet av uppgifter från Receptcentret grundar sig på apoteken även i fortsättningen på patientens
muntliga begäran.
Utlämnande av receptuppgifter till andra europeiska länder
Samtycke till gränsöverskridande elektroniska läkemedelsrecept upphävs först 1.1.2023. Innan detta kräver
utlämnande av uppgifter från Receptcentret till apotek i andra länder i Europa ett samtycke som endast kan
ges i Mina Kanta.
Läs mer om samtycke till tjänsten Gränsöverskridande recept i kapitel 8 Recept utomlands.
Patienten har rätt att förbjuda att uppgifterna i Receptcentret lämnas ut
Patienten har rätt att förbjuda utlämnande av specificerade recept från Receptcentret. En minderårig med
beslutsförmåga kan själv meddela och återkalla förbudet mot utlämnande. En minderårigs vårdnadshavare
eller annan laglig företrädare har inte rätt att förbjuda utlämnande eller att återkalla förbud mot utlämnande
som gjorts av en minderårig med beslutsförmåga.
En laglig företrädare för en myndig person som omyndigförklarats och som har rätt att sköta patientens
hälsoärenden kan på patientens vägnar förbjuda utlämnande samt återkalla förbudet, om den
omyndigförklarade inte kan förstå ärendets betydelse. Om den som förklarats omyndig förstår förbudets
betydelse, kan hen själv besluta om förbud och återkalla förbudet.
En myndig patient, en minderårig person med beslutsförmåga eller en laglig företrädare som sköter en
myndig patients hälsofrågor när patienten själv inte förstår ärendets betydelse, kan dock separat meddela
att uppgifter får lämnas ut i brådskande situationer enligt 8 § i patientlagen (s.k. nödsökning).
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Uppgifterna i Receptcentret (13 § i lagen om elektroniska recept (61/2007)) får dock trots patientens förbud
lämnas ut:
•

till en läkare som förskriver HCI-läkemedel och narkotiska läkemedel och som kan se alla uppgifter
om HCI-läkemedel och narkotiska läkemedel som förskrivits patienten samt
expedieringsuppgifterna för dessa

•

till tillhandahållare av hälso- och sjukvårdstjänster eller socialvårdstjänster som ansvarar för att
förnya en läkemedelsförskrivning, och till läkemedelsförskrivaren de uppgifter om ett recept som
patienten begärt att ska förnyas

•

när vårdrelationen fortsätter till tillhandahållare av social- eller hälsovårdstjänster som har
upprättat de handlingar som sparats i Receptcentret samt till läkemedelsförskrivaren uppgifter om
de handlingar och expedieringsuppgifter som tjänstetillhandahållaren har sparat i Receptcentret

•

till läkemedelsförskrivaren oberoende av vårdrelationen de recept som apoteket sparat i
Receptcentret och i vilka personen har antecknats som läkemedelsförskrivare samt
expedieringsuppgifter i anslutning till dessa läkemedelsrecept

•

i brådskande situationer (s.k. nödsökning) till tillhandahållare av hälso- och sjukvårds- eller
socialvårdstjänster eller till en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården om recept som
sparats i Receptcentret och uppgifter om expediering av recepten, om patienten har meddelat ett
förbud om utlämnande av uppgifter, men separat har meddelat att uppgifterna är tillgängliga i
brådskande situationer trots förbud mot utlämnande.

4.1.2 Utlämnande av uppgifter från Receptcentret utanför en vårdsituation
I situationer som inte har samband med vården får uppgifter från Receptcentret lämnas ut (13 § i lagen om
elektroniska recept (61/2007)):
•

till teknisk personal som är anställd hos en tillhandahållare av hälso- och sjukvårdstjänster,
Folkpensionsanstalten eller en tillhandahållare av informationssystem och som ansvarar för att de
elektroniska recepten fungerar i den omfattning som utredningen av störningar och fel förutsätter.

•

till den tillhandahållare av hälso- och sjukvårdstjänster eller socialvårdstjänster som har upprättat
en handling som sparats i Receptcentret för utredningar i anslutning till ett tillsynsärende de
uppgifter om de handlingar som tjänstetillhandahållaren har sparat i Receptcentret och de
expedieringar som gjorts på basis av dem.

4.2 Uträttande av ärenden för patientens räkning i ärenden som gäller
Receptcentrets uppgifter
Ärenden som gäller Receptcentrets uppgifter kan på patientens vägnar skötas av:
•

patientens vårdnadshavare eller en annan laglig företrädare som har rätt att sköta patientens
hälsoärenden

•

en person med patientens elektroniska eller skriftliga fullmakt
16
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•

en företrädare för en organisation med patientens skriftliga fullmakt

Med annan laglig företrädare avses patientens officiella intressebevakare som förordnats att sköta ärenden
som gäller patientens hälsa. Med laglig företrädare kan också avses till exempel det organ som ansvarar för
socialvården, om ett barn har omhändertagits av det organ som ansvarar för socialvården. En
intressebevakare som förordnats enbart för att sköta huvudmannens ekonomiska angelägenheter har inte
rätt att företräda patienten i ärenden som gäller recept. Patientens intressebevakare och intressebevakarens
uppdrag kan påvisas med ett utdrag ur förmyndarregistret.
Det bör observeras att en person som inte förstår betydelsen av en fullmakt att uträtta ärenden för någon
annans räkning inte får ge en giltig fullmakt för detta. Om en sådan person inte har en laglig företrädare kan
ingen på patientens vägnar ge en fullmakt för att uträtta ärenden för någon annans räkning. Om personens
ärenden inte kan skötas på annat sätt gäller det i sista hand att ansöka om en intressebevakare för ärenden
som gäller patientens hälsa.

4.2.1 Patientens vårdnadshavare eller annan laglig företrädare
Den minderårigas vårdnadshavare eller lagliga företrädare
En minderårigs vårdnadshavare eller någon annan laglig företrädare som har rätt att sköta patientens
hälsoärenden kan sköta alla ärenden som gäller sitt minderåriga barns recept i fråga om de recept för vilka
en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården har bedömt att den minderåriga är oförmögen att själv
besluta om sin vård och de recept för vilka den minderåriga har tillåtit utlämnande av uppgifter till sina
vårdnadshavare. En minderårig patients vårdnadshavare och andra lagliga företrädare har dock inte rätt att
utfärda förbud mot utlämnande av recept eller att återkalla förbudet som har utfärdats av en minderårig
med beslutsförmåga. (se närmare kapitel 4.3)
Obs. En förälder till ett omhändertaget barn i vård utom hemmet är inte barnets vårdnadshavare eller lagliga
företrädare och kan då inte på den minderårigas vägnar sköta ärenden som gäller Receptcentrets uppgifter.
Personen kan emellertid hämta ut en minderårigs specificerade läkemedel på apoteket, t.ex. utifrån en
patientanvisning eller en receptsammanställning (se närmare kapitel 9.1 .
Laglig företrädare för en myndig person som omyndigförklarats
En laglig företrädare som har rätt att sköta patientens hälsoärenden kan sköta alla ärenden som gäller
recept för en omyndigförklarad patients räkning. Personen kan också förbjuda utlämnande av uppgifter och
återkalla förbudet, om den omyndigförklarade inte kan förstå ärendets betydelse. Förbud om utlämnade av
uppgifter och återkallande av det kan dock endast göras till tillhandahållaren av hälso- och
sjukvårdstjänster.
Om patienten förstår förbudets betydelse kan hen själv (23 § 2 mom. i lagen om förmyndarverksamhet
442/1999 och 6 § 2 och 3 mom. i lagen om patientens ställning och rättigheter 785/1992) besluta om förbud
eller att återkalla förbudet. Huruvida en myndig person som omyndigförklarats förstår betydelsen av ett
förbud eller återkallandet av det bedöms inom hälso- och sjukvården i samband med att patienten uträttar
sina ärenden.
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4.2.2. Person med patientens fullmakt
En patient med rättshandlingsförmåga kan med en skriftlig fullmakt ge en person som hen utsett rätt att
sköta ärenden som gäller Receptcentrets uppgifter hos en tillhandahållare av social- eller hälsovårdstjänster
eller på apoteket. En person som patienten befullmäktigat, dvs. den befullmäktigade, behöver inte ha
rättshandlingsförmåga, dvs. vara myndig eller myndigförklarad. Den befullmäktigade kan således vara
minderårig eller en person vars rättshandlingsförmåga har begränsats.
I den skriftliga fullmakten som patienten gett ingår följande:
•

En person som patienten befullmäktigat kan be en tillhandahållare av social- eller
hälsovårdstjänster eller ett apotek att registrera begäran om förnyelse av recept.
o

•

En tjänstetillhandahållare som förnyar ett recept kan då också meddela en befullmäktigad
person per telefon om receptet inte kan förnyas.

En tillhandahållare av social- eller hälsovårdstjänster och ett apotek kan på begäran ge en person
som patienten utsett en sammanställning av de recept som sparats i Receptcentret.

En skriftlig fullmakt görs på Recepttjänstens samtyckesblankett på Mina Kanta-sidorna för varje
befullmäktigad person. En fullmakt görs separat för varje tillhandahållare av social- och hälsovårdstjänster
och apotek. En fullmakt som getts en tjänstetillhandahållare gäller tills vidare. Fullmakt för apotek kan ges
för ett besök eller för tre år i sänder. Den befullmäktigade skickar fullmakten till den tillhandahållare av
social- eller hälsovårdstjänster eller det apotek som fullmakten gäller när hen uträttar ärenden där för första
gången. Uppgiften om fullmakten registreras i apoteks- eller patientdatasystemet. Anteckningen ska
innehålla för- och efternamn, personbeteckning och telefonnummer för den person som patienten utsett
samt begynnelsedatum och vid behov avslutsdatum för samtyckets giltighetstid.
Patienten kan när som helst återkalla fullmakten. Återkallelsen görs skriftligen hos den tillhandahållare av
social- eller hälsovårdstjänster eller det apotek som befullmäktigats. Eventuella återkallelser antecknas i
apoteks- eller patientdatasystemet.
Recepttjänstens samtycke (201)*: För en person som handlar på klientens vägnar för att uträtta
ärenden inom socialvården eller hälso- och sjukvården
Recepttjänstens samtycke (202)*: För en person som handlar på klientens vägnar för att uträtta
ärenden på apotek
Återkallelse av Recepttjänstens samtycke (208)*: För en person som handlat för en klients räkning, en
tillhandahållare av social- eller hälsovårdstjänster eller ett apotek.
* Modellerna för samtyckes- och fullmaktsblanketter finns på FPA:s Kanta Extranät. Logga in på
extranätet med hjälp av Suomi.fi.
Elektronisk fullmakt
Patienten kan med en elektronisk fullmakt som getts via Suomi.fi-tjänsten ge en person som han eller hon
utsett rätt att sköta ärenden som gäller Receptcentrets uppgifter på Mina Kanta-sidorna och/eller på
apoteket.
För uträttande av ärenden på någons vägnar på apoteket ges en fullmakt för Apoteksärenden. För att uträtta
ärenden på någon annans vägnar på Mina Kanta-sidorna ges en fullmakt för uträttande av ärenden inom
hälso- och sjukvården.
Den person som patienten utser ska vara myndig. För att kunna sköta ärenden elektroniskt ska personen
också ha en officiell finländsk personbeteckning.
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För fullmakten ska ett slutdatum anges, som kan vara högst 25 år från den dag då fullmakten fastställdes.
Patienten kan när som helst återkalla fullmakten.
Läs mer i kapitel 5 Tjänsten Mina Kanta-sidor och elektroniska recept och 9 Besök på apotek.

4.2.3 En företrädare för en organisation med patientens skriftliga fullmakt
Patienten kan med en skriftlig fullmakt ge en organisations företrädare rätt att sköta ärenden som gäller
läkemedelsbehandlingen hos en utsedd tillhandahållare av social- eller hälsovårdstjänster eller på ett
apotek. Organisationen kan till exempel vara en enhet för hemvård eller serviceboende, en enhet för
missbrukarvård eller en socialvårdsenhet vars klient patienten är. Rätten gäller en företrädare för
serviceproducenten, inte en namngiven arbetstagare. Med tillhandahållare av social- eller hälsovårdstjänster
avses till exempel kommunens hela hälsovårdscentral, inte en enskild hälsostation i kommunen.
I patientens fullmakt ingår följande:
•

Företrädaren för den organisation som patienten befullmäktigat kan be en tillhandahållare av
social- eller hälsovårdstjänster eller ett apotek att registrera begäran om förnyelse av recept
o

•

En tjänstetillhandahållare inom hälso- och sjukvården som förnyar ett recept kan då också
meddela företrädaren för en befullmäktigad organisation per telefon om receptet inte kan
förnyas.

En företrädare för en organisation som patienten befullmäktigat kan på begäran ges en
sammanställning av recepten som sparats i Receptcentret.

En skriftlig fullmakt görs på Recepttjänstens fullmaktsblankett på Mina Kanta-sidorna för varje
befullmäktigad organisation och separat för varje tillhandahållare av social- och hälsovårdstjänster och
apotek. En fullmakt som getts gäller tills vidare, dock högst tills vård- eller klientrelationen med en
tillhandahållare av social- eller hälsovårdstjänster upphör. Den befullmäktigade organisationen skickar
fullmakten till den tillhandahållare av social- eller hälsovårdstjänster eller det apotek som getts fullmakt.
Varje organisation behåller sitt exemplar av fullmaktsblanketterna. Uppgiften om fullmakten registreras i
apoteks- eller patientdatasystemet. I anteckningen ska ingå tjänsteproducenten, namnet på den anställda
som ansvarar för patientens läkemedelsärenden i organisationen i fråga (chefen) och enhetens
telefonnummer.
Då patienten flyttas till en annan serviceenhet hos samma serviceproducent ska de gamla fullmakterna
återkallas och nya fullmakter undertecknas vid den nya enheten.
När vårdrelationen upphör (eller när patienten avlider) upphör fullmakten automatiskt, inget separat
återkallande från patienten behövs. Patienten kan också återkalla fullmakten när som helst under pågående
vårdrelation. Återkallelsen görs då skriftligen hos de tillhandahållare av social- eller hälsovårdstjänster eller
det apotek som befullmäktigats. Eventuella återkallelser antecknas i apoteks- eller patientdatasystemet. På
motsvarande sätt förfars när fullmaktsgivarens klientrelation upphör.
Recepttjänstens fullmakt (212)*: Till en tillhandahållare av social- eller hälsovårdstjänster som agerar
på klientens vägnar.
Återkallande av Recepttjänstens fullmakt (208)*: För en person som handlat för en klients räkning, en
tillhandahållare av social- eller hälsovårdstjänster eller ett apotek.
* Modellerna för samtyckes- och fullmaktsblanketter finns på FPA:s Kanta Extranät. Logga in på
extranätet med hjälp av Suomi.fi-identifikation.
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4.3 Minderårig patient
4.3.1 En minderårigs beslutsförmåga
När en minderårig uträttar ärenden inom hälso- och sjukvården ska en yrkesutbildad person inom hälso- och
sjukvården bedöma om den minderåriga själv kan besluta om sin vård. I fråga om recept ska
beslutsförmågan bedömas separat för varje recept.
En minderårig kan utan vårdnadshavaren sköta ärenden som gäller de recept för vilka en yrkesutbildad
person inom hälso- och sjukvården har registrerat att hen själv kan besluta om sin vård. I fråga om recept där
det har antecknats "minderårig som inte har beslutsförmåga" kan den minderårigas vårdnadshavare eller
någon annan laglig företrädare sköta ärenden med full fullmakt, med undantag av förbud mot utlämnande
av recept (se närmare kapitel 4.2.1). Om receptet innehåller "den minderårigas beslutsförmåga kan inte
utredas", utlämnas inte uppgifterna om receptet till vårdnadshavaren och vårdnadshavaren kan därför inte
sköta ärenden som gäller receptet.
Utlämnande av uppgifter till vårdnadshavarna
Om en minderårig bedöms ha beslutsförmåga ska man också anteckna om hen förbjuder eller tillåter att
uppgifter lämnas ut till vårdnadshavarna. Om en minderårig tillåter att uppgifterna lämnas ut till
vårdnadshavarna, ser vårdnadshavarna receptuppgifterna på Mina Kanta-sidorna och de skrivs ut på den
sammanfattning av recept som vårdnadshavarna begär. Dessutom kan vårdnadshavarna sköta alla ärenden
som gäller receptet, med undantag av förbud mot utlämnande av recept och återkallande av förbudet (se
närmare kapitel 4.2.1). Om en minderårig förbjuder utlämning av uppgifter till vårdnadshavarna syns inte
uppgifterna i receptet för vårdnadshavarna på Mina Kanta-sidorna, de skrivs inte ut på sammanställningen
av recepten som överlåts till vårdnadshavarna och uppgifterna lämnas inte heller i övrigt ut till
vårdnadshavarna. Förbudet innebär också att vårdnadshavarna inte längre har rätt att sköta ärenden som
gäller receptet, bl.a. begära förnyelse av receptet.
Verksamhetsmodellen beskrivs närmare i dokumentet Minderåriga och Kanta-tjänsterna verksamhetsmodeller för hälso- och sjukvården och apoteken.

4.3.2 Minderårig person som uträttar ärenden
En minderårig kan inom hälso- och sjukvården besluta om sin vård när en yrkesutbildad person inom hälsooch sjukvården har bedömt att den minderåriga själv kan besluta om sin egen vård. I övrigt sköts ärenden
tillsammans med vårdnadshavarna. När det gäller recept bör man beakta att beslutsförmågan ska antecknas
separat på varje recept.
I fråga om de recept för vilka en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården har registrerat att en
minderårig har förmåga att besluta om sin vård kan den minderåriga själv
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I Mina Kanta (se närmare kapitel 5):
•

se uppgifter om sina egna recept och deras expeditioner

•

skriva ut en sammanfattning av recepten

•

göra en begäran om förnyelse av receptet

Inom hälso- och sjukvården och på apoteket:
•

få en sammanfattning av recepten
o

en sammanställning av recepten kan också fås från FPA på basis av rätten till insyn

•

begära en utredning av helhetsmedicineringen

•

begära en förnyelse
o

i samband med begäran om förnyelse kan den minderåriga också lämna sina egna
kontaktuppgifter för sms-meddelanden.

I Mina Kanta (se närmare kapitel 5):
•

se uppgifter om sina egna recept och deras expeditioner

•

skriva ut en sammanfattning av recepten

•

göra en begäran om förnyelse av receptet

Inom hälso- och sjukvården och på apoteket:
•

få en sammanfattning av recepten
o

en sammanställning av recepten kan också fås från FPA på basis av rätten till insyn

•

begära en utredning av helhetsmedicineringen

•

begära en förnyelse
o

i samband med begäran om förnyelse kan den minderåriga också lämna sina egna
kontaktuppgifter för sms-meddelanden.

Endast inom hälso- och sjukvården:
•

be en tillhandahållare av hälso- och sjukvårdstjänster att på receptet införa ett förbud om
utlämnande av uppgifter och att återkalla förbudet

•

förbjuda utlämnande av uppgifter till vårdnadshavare och återkalla förbudet att utlämna uppgifter
till vårdnadshavare

En minderårig kan dessutom hämta alla de läkemedel som förskrivits honom eller henne från apoteket.

4.4 Förbud mot att lämna ut recept
Patienten kan förbjuda utlämnande av ett eller flera recept till tillhandahållare av social- och
hälsovårdstjänster samt apotek. Förbudet kan återkallas när som helst. Patienten kan meddela förbudet och
återkallandet av förbudet i Mina Kanta-tjänsten eller be den yrkesutbildade person inom hälso- och
sjukvården som vårdar hen att registrera eller återkalla förbudet via patientdatasystemet. Förbudet kan inte
meddelas eller återkallas på apoteket.
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En person som har fått en elektronisk fullmakt för att sköta en annan persons ärenden inom hälso- och
sjukvården kan förbjuda utlämnande av recept och återkalla förbudet på Mina Kanta-sidorna för en annan
persons räkning. I stället för patienten kan hens lagligs företrädare som har rätt att sköta patientens
hälsoärenden på den omyndigförklarade patientens vägnar förbjuda utlämnande samt återkalla förbudet,
om den omyndigförklarade inte kan förstå ärendets betydelse. Om den myndiga patienten som förklarats
omyndig förstår förbudets betydelse, kan hen själv besluta om förbudet och återkalla det. Huruvida en
myndig omyndigförklarad person förstår betydelsen av förbudet eller återkallandet av det bedöms inom
hälso- och sjukvården i samband med att patienten uträttar sina ärenden och därför kan förbudet och
återkallandet av det inte meddelas på Mina Kanta-sidorna, utan det ska alltid göras till en tillhandahållare av
hälso- och sjukvårdstjänster.
En minderårigs vårdnadshavare eller någon annan laglig företrädare har dock under inga omständigheter
rätt att utfärda eller återkalla ett förbud mot utlämnande av Receptcentrets uppgifter (lagen om elektroniska
recept (61/2007) 13 §).
Ett förbud som ges en tjänstetillhandahållare meddelas i regel på plats vid en verksamhetsenhet inom
socialvården eller hälso- och sjukvården. I särskilda situationer, till exempel om patienten omfattas av
tjänster som tillhandahålls i hemmet och i praktiken inte besöker socialvårds- eller hälso- och
sjukvårdsenheterna, kan förbudet meddelas på separata förbudsblanketter som produceras av FPA. En
yrkesutbildad person sparar uppgiften i efterhand i patientdatasystemet, varifrån den förmedlas vidare till
Viljeyttringstjänsten.
Patienten ska informeras om att förbudet även gäller situationer där patienten är medvetslös på grund av en
akut livshotande sjukdom eller skada och på så sätt oförmögen att återkalla sitt förbud. Patienten kan
emellertid uppge att förbuden inte gäller i nödsituationer. Valet gäller alla förbjudna recept, det kan inte
fastställas per recept. Det är också bra att informera patienten om förbudets inverkan på hens
läkemedelsbehandling, såsom att en helhetsbedömning av läkemedelsbehandlingen inte kan göras på
apoteket eller av läkemedelsförskrivaren när läkemedelsinformation inte finns att tillgå. Observera också att
ett utländskt apotek inte kan söka uppgifter om ett förbjudet recept med hjälp av patientanvisningar eller
sammanställningar. Ett utländskt apotek kan alltså inte expediera läkemedel om receptet är förbjudet.
Vid tillägg av förbud hämtas receptlistan från Receptcentret. Från receptlistan hämtas recept som ska
förbjudas för utfärdande av förbud. På listan syns inga recept som patienten tidigare förbjudit. Förbuden
sparas i receptets förbudshandling som skrivs ut på patientens begäran. Personen som behandlar förbuden
ska berätta för patienten att hen kommer att se de recept som patienten eventuellt tidigare förbjudit i
samband med utskriften av förbudshandlingen.
I samband med att förbuden återkallas hämtas förbudshandlingen för patientens recept. En användare som
återkallar förbuden ser alla recept som patienten förbjudit. Förbudet kan återkallas för ett eller flera recept.
Förbudshandlingen skrivs ut på patientens begäran.
Patientdatasystemet arkiverar förbuden i Viljeyttringstjänsten. Om registreringen av förbudshandlingen
misslyckas/fördröjs ska användaren informera patienten om att det dröjer innan förbudsändringen träder i
kraft.

4.5. Förvaring av skriftliga fullmakter, samtycken och förbudshandlingar
De undertecknade fullmakts- och samtyckesblanketterna att handla för patientens räkning ska förvaras i 12
år efter att fullmakten eller samtycket upphört att gälla. Den undertecknade blanketten för återkallande av
fullmakt för uträttande av ärenden på någon annans vägnar förvaras i 12 år från den dag den
undertecknades. Blanketterna ska utplånas på behörigt sätt sedan arkiveringsförpliktelsen upphör.
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De undertecknade blanketterna för samtycke och uträttande av ärenden på någon annans vägnar ska
förvaras så att man vid behov kan bevisa att patienten verkligen har gett sitt samtycke, en fullmakt att
handla för patientens räkning eller återkallat fullmakten. Med förvaringen försöker man således säkerställa
hälso- och sjukvårdsaktörernas rättsskydd i eventuella problemsituationer. Modellerna för samtyckes- och
fullmaktsblanketter finns på FPA:s Kanta Extranät.
Tjänstetillhandahållare inom social- och hälsovården ska besluta på vilket sätt blanketterna arkiveras vid
enheten. Blanketterna ska arkiveras systematiskt så att det går att hitta en viss persons blankett och så att
blanketterna kan förstöras efter förvaringstidens slut. Det rekommenderas att blanketterna arkiveras
centraliserat. Blanketterna arkiveras inte bland journalanteckningarna. Det är viktigt att blanketterna
förvaras omsorgsfullt så att obehöriga personer inte får tillgång till dem. Vid behov ska det också vara lätt att
hitta blanketterna.
•

Varje tjänstetillhandahållare förvarar sitt eget exemplar av samtyckes- och fullmaktsblanketterna

23
Verksamhetsmodeller för det elektroniska receptet v 2.0

5 Tjänsten Mina Kanta-sidor och elektroniska
recept
Mina Kanta-sidor är en webbtjänst för medborgarna, via vilken de kan läsa sina egna elektroniska recept
samt hälsouppgifter samt hantera samtycke och förbud i anslutning till användningen av deras uppgifter.
Mina Kanta-sidor kan användas av personer som har en finsk personbeteckning. Inloggningen till tjänsten
sker på ett tillförlitligt sätt med personliga nätbankskoder, chipförsett identitetskort eller mobilcertifikat.
Vårdnadshavare kan läsa recept- och patientuppgifter om de barn som de har vårdnaden om samt sköta
ärenden för barnens räkning via Mina Kanta. Minderåriga samt vårdnadshavare till barn under 10 år har
kunnat läsa uppgifter som uppkommit inom hälso- och sjukvården efter 1.8.2016 på Mina Kanta-sidorna. När
den unga fyller 18 år ser hen sina uppgifter via Mina Kanta-sidorna även från tidigare år.
Vårdnadshavaren kan läsa uppgifterna för de barn hen har vårdnaden om samt uträtta ärenden för hens
räkning på Mina Kanta-sidorna, om det har bedömts att den minderåriga ännu inte kan fatta beslut om sin
vård eller när en minderårig som bedömts ha beslutsförmåga tillåter att receptet eller andra
patientuppgifter visas för vårdnadshavaren på Mina Kanta-sidorna. Detta förutsätter att det i hälso- och
sjukvårdens patientdatasystem är möjligt att anteckna den minderårigas beslutsförmåga och den
minderårigas vilja att lämna ut uppgifter till vårdnadshavaren i enlighet med THL:s anvisning Minderåriga
och Kanta-tjänsterna - verksamhetsmodeller för hälso- och sjukvården och apoteken. När den nya
verksamhetsmodellen används omfattande i alla system kan man avstå från THL:s tidigare anvisning THL
1/2016: Visning av minderårigas uppgifter och skötsel av ärenden för minderårigas räkning via Mina Kantasidor: anvisning för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården.
Vid behov kan journalhandlingar visas på Mina Kanta-sidorna fördröjt för en viss tid eller permanent.
Uppgifterna i receptet kan dock inte fördröjas. Det är bra att beakta detta i synnerhet i situationer där
receptuppgifter om en minderårig som inte är beslutsförmögen inte får visas för vårdnadshavaren på Mina
Kanta-sidorna. I denna situation bör man överväga att förbjuda utlämnande även om det inte är den
minderårigas egen viljeyttring. Se verksamhetsmodellens kapitel 4 Fördröjd visning av uppgifter på Mina
Kanta-sidor
Mer information finns också på: https://www.kanta.fi/sv/skota-arenden-for-minderariga
På Mina Kanta-sidorna är det också möjligt att uträtta ärenden för en myndig person med en elektronisk
fullmakt för uträttande av ärenden inom hälso- och sjukvården i tjänsten suomi.fi. Den befullmäktigade ska
vara myndig. Den befullmäktigade har nästan samma rättigheter som fullmaktsgivaren själv att uträtta
ärenden på Mina Kanta-sidor. För en annan vuxens räkning kan man till exempel skriva ut en
sammanställning av recepten, skicka en begäran om förnyelse av recept, förbjuda utlämnande av recept och
återkalla förbudet eller se andra vårduppgifter. Den befullmäktigade kan dock inte behandla bl.a.
viljeyttringar (livstestamente, donationsvilja) för någon annans räkning.
Mer information: https://www.kanta.fi/sv/web/guest/da-nagon-annan-skoter-dina-arenden
Uppgifterna i ett finländskt elektroniskt recept kan lämnas ut till ett utländskt apotek endast med en myndig
patients samtycke som ges i Mina Kanta-tjänsten. Samtycket försvinner från det gränsöverskridande
elektroniska receptet 1.1.2023.
I Mina Kanta-tjänsten ser medborgaren:
•

sina elektroniska recept

•

inköp som gjorts med recepten samt hur mycket läkemedel det finns kvar att ta ut
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•

hur länge receptet är i kraft och om det förnyats

•

vem som har förskrivit receptet

•

när och var receptet har förskrivits

•

i vilken organisation hens recept har lästs

I Mina Kanta-tjänsten kan medborgaren:
•

skriva ut en sammanställning över alla eller vissa utvalda recept

•

framställa begäran om receptförnyelse till hälso-och sjukvården via Mina Kanta-sidor samt följa hur
förnyelsebegäran framskrider

•

meddela och återkalla förbud mot att lämna ut recept

•

meddela och återkalla samtycke till att lämna ut receptuppgifter till andra europeiska länder
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6 Att hämta uppgifter i Receptcentret
För att hämta patientens uppgifter i Receptcentret krävs att du har loggat in i patientdatasystemet med ett
certifikatkort för hälso- och sjukvården. Uppgifterna hämtas enligt reglerna i tabell 1.
Med behandlande läkemedelsförskrivare avses en läkare eller en yrkesutbildad person med begränsad
läkemedelsförskrivningsrätt.
Med användare som läser receptuppgifter avses alla som arbetar vid verksamhetsenheter inom hälso- och
sjukvården eller socialvården till vilkas uppgiftsbeskrivning hör att säkerställa kontinuiteten i
klientens/patientens läkemedelsbehandling och som därför behöver få kontrollera receptuppgifter i
Receptcentret. Personernas rättigheter till Receptcentret bestäms vid verksamhetsenheten inom
socialvården eller hälso- och sjukvården i enlighet med personens uppgiftsbeskrivning.
Tabell 1. Att läsa uppgifter om patienten i Receptcentret
Aktör

Grund

Uppgifter som visas

Behandlande
läkemedelsförskrivare

Vård och
behandling, egna
ordinationer

Läkemedelsförskrivarens egna
ordinationer jämte med
expedieringsuppgifter

Behandlande
läkemedelsförskrivare
eller användare som
läser receptuppgifter

Vård och
behandling, alla
ordinationer

Recept som inte omfattas av
patientens förbud mot
utlämnande och uppgifter om
expediering av recepten samt alla
recept som förskrivits av den
organisation som ansöker om
uppgifter, oberoende av
eventuella förbud mot
utlämnande

Behandlande
läkemedelsförskrivare
eller användare som
läser receptuppgifter

Brådskande vård
och behandling (8
§ i patientlagen)

Recept som inte omfattas av
patientens förbud mot
utlämnande och uppgifter om
expediering av recepten

Behandlande
läkemedelsförskrivare
eller användare som
läser receptuppgifter

Sammanställning
av elektroniska
recept

Recept som inte omfattas av
patientens förbud mot
utlämnande och uppgifter om
expediering av recepten

Att observera

Returnerar även
förbjudna recept
om patienten
separat har
meddelat att
uppgifterna finns
till påseende i
sådana brådskande
situationer som
avses i 8 § i
patientlagen
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Rättigheterna att hämta uppgifter i Receptcentret definieras närmare i bilagan Hämtande av recept i
Receptcentret - Hälso- och sjukvården v2.95
Recept på vilka patienten har utfärdat förbud mot utlämnande visas i regel inte i sökningar i Receptcentret.
De returneras dock i följande situationer på följande villkor:
•

När vårdrelationen fortsätter får läkemedelsförskrivaren information om alla recept som hen själv
har förskrivit och deras expedieringsuppgifter.
o

Omfattar även recept som apoteket sparat och där hen har antecknats som
läkemedelsförskrivare

•

När vårdrelationen fortsätter får en tillhandahållare av tjänster inom social- eller hälsovården
uppgifter om alla recept som tjänstetillhandahållaren sparat i Receptcentret och deras
expedieringsuppgifter.

•

Den som förskriver eller förnyar HCI- och narkotikaläkemedel kan hämta uppgifter om alla HCI- och
narkotikaläkemedel som ordinerats patienten. Receptcentret returnerar då även HCI- och
narkotikaläkemedelsrecept som belagts med förbud

•

Den hälso- och sjukvårds- eller socialvårdsenhet eller läkemedelsförskrivare som svarar för
receptförnyelsen ser recept som patienten begärt att ska förnyas.

•

En hälso- och sjukvårds- eller socialvårdsenhet eller en yrkesutbildad person inom hälso- och
sjukvården ser i brådskande situationer uppgifter om alla recept om patienten separat meddelat att
receptuppgifterna kan ses i brådskande situationer (Obs. Uppgifterna är inte receptspecifika utan
gäller alla förbjudna recept.)

Uppgifterna i Receptcentret kan läsas med olika avgränsningar, bland annat
Alla elektroniska recept från de föregående 30 månaderna: alla oexpedierade, delvis expedierade, helt
expedierade, föråldrade och av vårdskäl makulerade elektroniska recept samt expedieringen av dem
Alla elektroniska recept från en viss tidsperiod: alla oexpedierade, delvis expedierade, helt expedierade,
föråldrade och av vårdrelaterade skäl makulerade elektroniska recept samt expedieringen av dem.
alla oexpedierade och delvis expedierade elektroniska recept samt expedieringen av de delvis expedierade
recepten.
Patientdatasystemet antecknar automatiskt den grund som användaren valt för läsandet i Receptcentret
och den typ av samtycke som krävs. Användaren behöver inte göra en separat anteckning om detta i
patientens uppgifter.
Som grund för läsandet i Receptcentret väljs skriftligt samtycke endast när det inte gäller vård.
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7 Att föreskriva läkemedel som elektroniskt
recept
Alla recept ska göras upp i elektronisk form från och med 1.1.2017. På papper förskrivs dock fortfarande
•

Pro Auctore-recept

•

medicinska gaser

•

patient- eller institutionsspecifika preparat med specialtillstånd

•

europeiska recept

•

sjukhusapoteksrecept kan utfärdas på papper, om det expedierande sjukhusapoteket inte ännu
stöder elektroniska recept

I fråga om andra recept är det i fortsättningen tillåtet att göra upp telefonrecept eller traditionella
pappersrecept inom social- och hälsovården endast i störnings- och undantagssituationer, som kan hänföra
sig till bland annat funktionsstörningar i patientdatasystemet, datakommunikationsproblem eller problem i
Receptcentret. Det är också möjligt att göra upp telefon- eller pappersrecept i situationer där behovet av
läkemedelsbehandling är brådskande och receptet på grund av exceptionella omständigheter eller någon
annan särskild orsak inte kan göras upp elektroniskt. Även apoteket kan begära att få pappers- eller
telefonrecept på grund av tekniska problem. Telefonrecept får dock inte användas för att förskriva: 1)
läkemedelspreparat vars försäljningstillstånd omfattar ett villkor om recept som ska förvaras, 2)
läkemedelssubstanser som finns i en av Fimea fastställd förteckning och som får expedieras endast mot
recept och som är försedda med prefixet ZA eller PA, 3) narkotiska läkemedel. HCI-läkemedel får förskrivas
med telefonrecept endast till den minsta förpackningsstorleken. En sjukskötare med begränsad
läkemedelsförskrivningsrätt får inte förskriva telefonrecept.
Apoteket är skyldigt att spara recept som gjorts upp på papper eller per telefon i störnings- och
undantagssituationer eller av annan orsak i Receptcentret i samband med att läkemedlet expedieras. (Gäller
dock inte pro auctore-recept, medicinska gaser eller sjukhusapotekrecept.)
Se närmare anvisningar i kapitel 18 Störningssituationer.

7.1 Förutsättningar för att förskriva läkemedel
Läkemedelsförskrivaren får förskriva läkemedel endast för personer vars behov av medicinering förskrivaren
har försäkrat sig om genom egen undersökning under året innan eller om läkemedelsförskrivaren kan
försäkra sig om medicineringsbehovet genom journalhandlingar eller andra uppgifter. Valet av läkemedel
ska basera sig på forskningsbevis som bestyrker läkemedlets effekt och säkerhet, eller om sådana bevis
saknas, på allmänt godkänd vårdpraxis. När läkemedel som lämpar sig för missbruk ordineras ska särskild
omsorgsfullhet och försiktighet iakttas. (Förordningen om förskrivning av läkemedel 1088/2010 10 §)
Vid valet av läkemedelspreparat ska särskilt priset i förhållande till de kliniska effekter som uppnås med
vården beaktas. Om det för ett biologiskt läkemedel finns ett biosimilar tillgängligt, ska
läkemedelsförskrivaren i första hand av dessa jämförbara och alternativa läkemedelspreparat välja det som
har det förmånligaste priset. Om läkaren förfar på något annat sätt, ska hen motivera valet medicinskt och
anteckna motiveringen i journalhandlingarna. (Förordningen om förskrivning av läkemedel 1088/2010 10 §)
Med biosimilar avses ett biologiskt läkemedel, som har utvecklats så att det liknar och är jämförbart med det
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ursprungliga biologiska läkemedlet. En förteckning över biosimilarer som saluförs i Finland och deras
ursprungsläkemedel finns på Fimeas webbplats.
Läkemedelspriserna finns bland annat i FPA:s Söktjänst för läkemedel. När en organisation inom hälso- och
sjukvården tar i bruk ändringarna i den första fasen av läkemedelslistan i patientdatasystemet år 2022, visar
patientdatasystemet de biologiska läkemedel som motsvarar varandra när läkemedlet förskrivs.
Att observera: En plan för läkemedelsbehandling enligt SHM:s anvisning ska vara uppgjord för varje
tillhandahållare av social- och hälsovårdstjänster.
I samband med förskrivningen av läkemedlet ska förskrivaren beakta andra läkemedel som patienten
använder. Därför får läkaren läsa patientens alla elektroniska recept med expedieringsuppgifter i
Receptcentret när patienten informerats om elektroniska recept. Läkaren kan emellertid inte läsa recept
som patienten har belagt med förbud mot utlämnande från Receptcentret. När läkaren emellertid förskriver
eller förnyar HCI- eller narkotikaläkemedel visas uppgifterna även om förbjudna recept för HCI- eller
narkotikaläkemedel och deras expedieringsuppgifter. Patientdatasystemet kan stödja beslutsfattandet
genom att meddela bland annat om interaktioner.

7.2 Rättigheter och begränsningar i förskrivning av läkemedel
Rätten att förskriva läkemedel har reglerats i förordningen om förskrivning av läkemedel (1088/2010) samt i
lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994). Dessutom har Valvira gett
närmare anvisningar om dessa.

7.2.1 Läkarens och tandläkarens rätt att förskriva läkemedel
Legitimerade läkare har rätt att förskriva läkemedel till människor, även till sig själva, för medicinska
ändamål och med pro auctore-recept för att utöva sitt yrke. En medicine studerande som tillfälligt arbetar
som läkare har rätt att förskriva läkemedel endast till de patienter som hen vårdar i uppgiften i fråga.
Legitimerade tandläkare har rätt att förskriva läkemedel till människor, även till sig själva, för
tandmedicinska och odontologiska ändamål och med pro auctore-recept för att utöva sitt yrke. Läkemedel
som klassificeras som narkotika får en tandläkare dock förskriva högst tio distributionsenheter åt gången.
När det gäller HCI-läkemedel får en tandläkare som inte är specialtandläkare förskriva endast den minsta
förpackningen med försäljningstillstånd.
Tandläkare som utför praktisk tjänst efter grundutbildningen har samma rättigheter med undantag av pro
auctore-förskrivning. En medicine studerande som tillfälligt arbetar som tandläkare har rätt att förskriva
läkemedel endast till de patienter som hen vårdar i uppgiften i fråga.

7.2.2 Begränsad rätt att förskriva läkemedel
En legitimerad sjukskötare samt en hälsovårdare och barnmorska som legitimerats som sjukskötare, och
som har tillräcklig praktisk erfarenhet och genomgått den tilläggsutbildning som föreskrivs genom
förordning av statsrådet, har begränsad rätt att förskriva läkemedel från apoteket till en patient som hen
vårdar, när hen arbetar i öppenvården inom hälso- och sjukvården i kommunen eller samkommunen och har
fått ett skriftligt förordnande av den ansvariga läkaren där de läkemedel som sjukskötaren får förskriva och
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eventuella begränsningar i anslutning till förskrivningen fastställs. Sjukskötare får dock förskriva endast de
läkemedel som räknas upp i bilaga 1 till förordningen om förskrivning av läkemedel (1088/2010) för de
ändamål som anges i bilagan. Läkemedlen kan förordnas med handelsnamnet eller den aktiva substansen.

7.2.3 Begränsningar i rätten att föreskriva läkemedel
Patientdatasystemet meddelar läkaren om eventuella begränsningar i hens rätt att förskriva läkemedel på
två olika sätt. Patientdatasystemet gör det tekniskt omöjligt för en läkare att förskriva läkemedel om det
enligt uppgifterna i Valviras roll- och attributtjänst är möjligt. I övriga fall får läkaren meddelandet om
begränsningen i textform. Då ska läkemedelsförskrivaren överväga om begränsningen hindrar
förskrivningen av läkemedlet och vid behov förskriva ett ersättande preparat eller hänvisa patienten till en
läkare som kan förskriva läkemedlet. Organisationen iakttar till alla delar Valviras anvisningar om
begränsning av yrkesrätten.

7.2.4 Villkor för förskrivning
När läkaren utfärdar ett recept på ett preparat som får förskrivas endast på vissa villkor, får läkaren ett
meddelande om förskrivningsvillkoren. Om förskrivningsvillkoret inte uppfylls, ska läkemedlet inte
förskrivas utan ett ersättande preparat ordineras eller patienten hänvisas till en sådan (specialist)läkare som
kan förskriva läkemedlet.

7.3 Recept för särskilda grupper
7.3.1 Patienten saknar personbeteckning
Om patienten saknar officiell personbeteckning, utfärdas recept med personens namn och födelsetid. Den
temporära identifieringsbeteckning som patientdatasystemet ger får inte användas.
För att patienten ska kunna hämta ut läkemedlet på apoteket måste en patientanvisning alltid skrivas ut åt
patienten, om receptet har gjorts upp utan officiell personbeteckning. Läkemedlen fås inte från apoteket
utan patientanvisning eller en utskrift av sammanställningen.

7.3.2 Patienten är ett spädbarn utan namn
I recept till ett spädbarn utan namn rekommenderas förnamn enligt kön, Flicka eller Pojke, och mammans
efternamn. När det gäller tvillingar och flera spädbarn av samma kön ska de skiljas åt genom att man kallar
dem Flicka A och Flicka B, Pojke A och Pojke B osv.
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7.3.3 Minderårig patient
En minderårig har rätt att bestämma om sin egen vård när han eller hon med hänsyn till sin ålder och
utvecklingsnivå har förmåga att fatta besluten själv. En minderårig som enligt bedömningen är
beslutsförmögen har också rätt att förbjuda utlämning av uppgifter om sitt hälsotillstånd och sin vård till
sina vårdnadshavare eller någon annan laglig företrädare. Det finns ingen åldersgräns varefter en minderårig
har förmåga att besluta om sin vård, utan en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården ska bedöma
och dokumentera den minderårigas beslutsförmåga separat för varje recept. Dessutom ska uppgiften
(bedömas och) dokumenteras i patientjournalen för varje besök. När ett recept förnyas kopieras uppgiften
till ett nytt recept, men om den minderårigas beslutsförmåga har förändrats kan uppgiften ändras på ett nytt
recept.
Bedömningen av den minderårigas beslutsförmåga och vilja att förbjuda utlämning av uppgifter om sitt
recept till vårdnadshavaren dokumenteras med klassificeringen:
1) den minderåriga saknar beslutsförmåga, uppgifterna utlämnas till vårdnadshavarna
2) Den minderåriga är beslutsförmögen och tillåter att uppgifter om honom eller henne utlämnas till
vårdnadshavarna
3) Den minderåriga är beslutsförmögen och förbjuder att uppgifter om honom eller henne lämnas
till vårdnadshavarna
4) Det är okänt om den minderåriga är beslutsförmögen, uppgifter lämnas inte ut till
vårdnadshavarna
Om en minderårig med beslutsförmåga förbjuder att uppgifterna i receptet lämnas ut till vårdnadshavarna
eller om beslutsförmågan inte är känd, visar Mina Kanta-sidorna inte uppgifterna i receptet till
vårdnadshavarna. När man skriver ut receptsammandrag ska man välja vem sammandraget ska ges till, till
vårdnadshavaren eller till den minderåriga själv. Receptcentret filtrerar bort de recept som inte kan ges till
vårdnadshavarna från receptsammanställningen På mottagningen ska man dock beakta vad man kan
berätta (visa) för vårdnadshavarna Utförligare information om bedömningen av en minderårigs
beslutsförmåga finns i materialet från utbildningen 3.9.2020: Utbildning inom hälsosjukvården - Kanta.fi

7.4 Recept för särskilda läkemedelsgrupper
7.4.1 HCI- och narkotikaläkemedel
När läkaren utfärdar recept på HCI-läkemedel och narkotiska läkemedel ska läkaren göra en förfrågan om
andra motsvarande recept till Receptcentret. Med förfrågan får läkaren uppgifter om alla HCI- och
narkotikaläkemedelsrecept som förskrivits patienten jämte expedieringsuppgifter trots eventuella förbud
mot utlämnande av uppgifter. På detta sätt förebyggs eventuellt missbruk av läkemedel.
Vid förskrivning av narkotiska läkemedel ska patientens identitet alltid kontrolleras och en anteckning över
hur identiteten har bekräftats ska göras på receptet. Alternativen är pass, identitetskort, körkort eller annat
sätt, till exempel att patienten är känd. Mer information om identifiering finns i kapitel 2 Att fastställa
klientens identitet.
HCI- och narkotikaläkemedel med specialtillstånd kan tills vidare inte förskrivas med ett elektroniskt recept.
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7.4.2 Läkemedel som bereds i apoteket
Det rekommenderas att de aktiva substanserna och hjälpämnena i ex tempore-preparat dokumenteras i
strukturerad form när det är möjligt. Läkemedlets beredningsanvisning antecknas i textform i sitt eget fält.
Om en strukturerad registrering inte är möjlig kan även aktiva substanser och hjälpämnen antecknas i
textform i egna fält.

7.4.3 Preparat utanför den riksomfattande läkemedelsdatabasen
På preparat utanför den riksomfattande läkemedelsdatabasen, t.ex. vitaminer, melatoninpreparat och
förbandsförnödenheter, kan elektroniskt recept användas. Patient- och institutionsspecifika
läkemedelspreparat som kräver specialtillstånd kan dock inte förskrivas med ett elektroniskt recept,
eftersom Receptcentret tills vidare inte kan begränsa sändningen av recept som kräver specialtillstånd till
apoteken.
https://www.fimea.fi/web/sv/lakemedelssakerhet_och_information/specialtillstand

7.4.5 Biologiskt läkemedel
Vid förskrivning av biologiska läkemedel för vilka det finns biosimilarer bör det förmånligaste preparatet
förskrivas. Om något annat än det förmånligaste biologiska läkemedlet förskrivs, ska en motivering
antecknas för receptet. När en organisation inom hälso- och sjukvården tar i bruk ändringarna i den första
fasen av läkemedelslistan i patientdatasystemet år 2022, visar patientdatasystemet de biologiska läkemedel
som motsvarar varandra när läkemedlet förskrivs..

7.4.6 Läkemedel som kräver tilläggsuppföljning och blod- eller plasmaprodukter
Med receptet kan också förskrivas läkemedel som kräver tilläggsuppföljning enligt europeiska
läkemedelsmyndigheten och som kräver s.k. svart triangel samt blod- eller plasmarelaterade läkemedel som
kräver tilläggsuppföljning. Uppgifter om tillhörighet till dessa läkemedelsgrupper kommer automatiskt från
Läkemedelsdatabasen.

7.5 Receptets giltighet och expedierad mängd
7.5.1 Receptets giltighet
Recept är i kraft i 2 år enligt förordningen om förskrivning av läkemedel. Undantag är HCI- och
narkotikarecept samt patientspecifika recept på preparat med specialtillstånd, som är i kraft endast ett år,
samt biologiska läkemedel för vilka det finns en biosimilar. Om läkaren vill att ett recepts giltighetstid ska
avvika från den normala, ska läkaren anteckna den sista giltighetsdagen i informationsfältet i receptet.
Obs. Exempelvis uttrycket ”ett års dos” i receptets fält för total mängd begränsar inte receptets giltighetstid
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7.5.2. Expedierad mängd med receptet
Elektroniskt recept kan förskrivas på preparat
•

i förpackning

•

i total mängd

•

för viss tid.

Mängden antecknas på givet ställe i receptet. Mängden får inte anges exempelvis i anslutning till doseringen
med anteckningen Ettårsdos.
Det primära sättet att ordinera läkemedel är att fastställa den totala mängden läkemedel som behövs i
behandlingen i form av förpackningar eller en total mängd. Förskrivning av läkemedelsbehandlingens
varaktighet ska grunda sig på ett terapeutiskt behov. Se THL:s anvisning Anvisning 6/2018:
Receptförskrivning av läkemedel för läkemedelsbehandlingstiden ska basera sig på ett terapeutiskt behov.
a) Alternativet förpackning ska alltid tillämpas när läkemedlet förskrivs på handelsnamnet.
Enligt Fimeas föreskrift ’Expediering av läkemedel’:
En läkemedelsförpackning expedieras odelad om ingen särskild orsak föreligger att dela den. Orsaken till en
delning kan vara t.ex. speciella behandlingsgrunder, varvid förskrivaren av läkemedlet kan anse det vara
ändamålsenligt att förskriva en sådan mängd av läkemedlet som avviker från de saluförda
förpackningsstorlekarna. På en delad förpackning ska införas alla anteckningar som tillverkaren infört på
originalförpackningen och som är nödvändiga för identifiering och riktig användning samt förvaring av
läkemedlet.
Om den i receptet angivna läkemedelspreparatmängden avviker från de förpackningsstorlekar som saluförs,
får läkemedlet inte expedieras i avsevärt större mängder utan att man först rådgör förskrivaren. Egentlig
narkotika och HCI-läkemedel får inte expedieras i större mängder än vad som anges på receptet med
undantag för en situation där läkemedlet byts ut, varvid preparatet kan bytas ut mot en ett utbytbart
preparat i en förpackning av annan storlek, om förpackningsstorleken inte skiljer sig mycket från det
ordinerade preparatets förpackningsstorlek.
b) Alternativet total mängd tillämpas när man ordinerar läkemedel med aktiv substans eller preparat som
bereds ex tempore, vid förskrivning av olika förpackningsstorlekar samtidigt samt vid behov vid inledning av
långvarig behandling.
Total mängd tillämpas också när man måste ordinera två olika stora förpackningar på samma gång.
Exempelvis förpackningsstorlekarna 40 ml och 60 ml av ett preparat på handelsnamnet ordineras i den
totala mängden 100 ml, inte som förpackning med två olika recept.
Medicineringen för långvarig behandling ska i regel inledas med en liten förpackning. När ett läkemedel
avsett för långvarig behandling inleds ska det i receptet antecknas att det är fråga om inledning av
läkemedelsbehandling och läkemedelsmängden anges som den totala mängden. Apoteket kan vid behov
också informeras med ett meddelande i meddelandefältet. Då expedierar apoteket i inledningsskedet en
liten startförpackning till patienten, om inte ett ändamålsenligt genomförande av patientens
läkemedelsbehandling förutsätter något annat. Efter den första expedieringen kan läkemedlet expedieras i
större förpackningsstorlekar utan ett nytt recept. På så sätt kan man minska det läkemedelssvinnet som
beror på att den nya läkemedelsbehandlingen är olämplig.
c) Alternativet för viss tid tillämpas alltid när läkemedel förskrivs i anslutning till dosdispensering.
Dessutom kan alternativet användas när den dagliga dosen av preparatet varierar avsevärt och den
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nödvändiga mängden för viss tid inte går att räkna ut exempelvis vid behandling av astma och diabetes. Vid
läkemedelsförskrivning är antalet dygn 365 per år.

7.5.3. Iterering
Anteckningen om iterering ska göras på rätt ställe i receptet. Anteckningen får inte göras exempelvis i
doseringsanvisningen. Läkemedelsförskrivaren ska i receptet anteckna den tidigaste tidpunkten för ny
expediering av receptet genom att ange minimiexpedieringsintervallet i dagar från föregående expediering.
En anteckning om iterering hindrar expediering av receptet på ett apotek utomlands. Iterering av recept
används inte om patienten vill köpa sina receptbelagda läkemedel utomlands

7.6 Grunduppgifter för receptet
I patientdatasystemet ska alltid antecknas datum för utfärdandet av receptet, läkemedelspreparatets
handelsnamn eller den aktiva substansen eller substanser, styrka och läkemedelsform, förskrivna mängden,
användningsändamål och doseringsanvisning samt orsaken till förbudet mot utbyte av läkemedel, om
läkemedelsförskrivaren har förbjudit läkemedelsutbyte. Kombinationspreparat får inte förskrivas med den
aktiva substansens namn utan alltid med handelsnamnet.
Ur patientdatasystemet ska också alltid framgå om patientens läkemedel har förskrivits som ett elektroniskt
recept eller på något annat sätt

7.7 Förbud i receptet
7.7.1 Byte av läkemedel och förbud mot byte av läkemedel
Utbyte av läkemedel
Förfarandet för direktersättning av läkemedel förutsätter att apoteket byter ut det receptbelagda
läkemedelspreparatet mot det billigaste utbytbara preparatet eller mot ett preparat vars pris skiljer sig
endast lite från det billigaste på det sätt som föreskrivs i läkemedelslagen och i social- och
hälsovårdsministeriets förordning om utbyte av läkemedel (210/2003). Med utbytbara läkemedelspreparat
avses läkemedelspreparat vars aktiva substanser och mängder är identiska, som är biologiskt likvärdiga
sinsemellan och som ingår i Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdets (Fimeas) gällande
förteckning över sinsemellan utbytbara läkemedel
Läkemedelsutbyte görs inte om läkemedelsförskrivaren eller köparen förbjuder utbyte av läkemedlet.
Förbud mot utbyte av läkemedel
Om läkemedelsförskrivaren förbjuder utbyte av ett läkemedelspreparat, antecknas i receptet
läkemedelspreparatets namn, namnet på innehavaren av försäljningstillståndet och en anteckning om
förbud. Orsaken till förbudet antecknas inte i receptet. Programmet för läkemedelsförskrivning får inte
automatiskt lägga till eller föreslå förbud i recept. Vid uppgörande av ett skriftligt recept får anteckningen
inte göras med hjälp av stämpel. När receptet förnyas kopieras förbudet inte från det gamla receptet.
(Förordningen om förskrivning av läkemedel 1088/2010 17 §)

34
Verksamhetsmodeller för det elektroniska receptet v 2.0

Elektroniska recept i Europa gör det möjligt att expediera finländska recept i ett annat europeiskt land. Varje
land handlar enligt sina egna nationella principer vid expediering av läkemedel. Detta gäller även utbyte av
läkemedel. I och med ett gränsöverskridande recept rekommenderas att en anteckning om förbud mot
utbyte av läkemedel förs in för sådana läkemedelspreparat där även små farmakologiska skillnader kan
äventyra läkemedelssäkerheten antingen på grund av den sjukdom som behandlas eller på grund av
läkemedlets egenskaper. Sådana är bland annat de flesta läkemedel för hjärtrytmstörningar, immunserum,
immunsuppressiva läkemedel eller läkemedel för behandling av epilepsi.

7.7.2. Förnyelseförbud
Med förnyelseförbudet uttrycks att läkemedelsförskrivningen är avsedd som en engångsordination, vars
förnyande ska grunda sig på grundlig prövning. Ett förnyelseförbud kan också utfärdas om man vill makulera
ett recept som expedierats i sin helhet. Förnyelseförbudet i det elektroniska receptet antecknas i det fält som
anvisats för det.

7.8 Uppgifter om läkemedlets dosering
Doseringsanvisningen kan dokumenteras i textform eller strukturerat i enlighet med de Kanta-definitioner
som publicerades 2020.

7.8.1 Doseringsanvisning i textform
Doseringsanvisningen i textform som läkemedelsförskrivaren antecknat ska skrivas så utförligt som möjligt
och så att patienten förstår den, inte "2 X 2ml/dygn" utan "2 milliliter 2 gånger per dygn". Om den dosering
som anges i den godkända produktresumén överskrids ska receptet förses med anteckningen Sic!. Av
anvisningen ska det också framgå om läkemedlet ska användas endast vid behov. I anvisningen används inte
anteckningen D.S.
Som doseringsanvisning kan man också skriva ”Enligt separat anvisning” om doseringen är mycket
komplicerad eller byts ofta, till exempel när det gäller Marevan.
Obs. I anvisningsfältet används inte radbyte (Enter), utan systemet sköter automatiskt radindelningen av
texten.

7.8.2 Strukturerad doseringsanvisning
I genomförandet enligt Kanta-definitionerna som publicerades 2020 ska doseringsuppgifterna
dokumenteras strukturerat alltid när det är möjligt. Strukturerade doseringsuppgifter registreras i de
anvisade informationsfälten och patientdatasystemet bildar utifrån dem automatiskt en doseringsanvisning
i textform som läkemedelsförskrivaren inte kan ändra. Läkemedelsförskrivaren kan dock komplettera
strukturerade doseringsuppgifter med tilläggsuppgifter i textform som läggs till doseringsanvisningen, men
då ska särskild uppmärksamhet fästas vid att tilläggsinformation i textform inte strider mot den
strukturerade doseringsuppgiften. Läkemedelsförskrivaren ska alltid kontrollera att den automatiskt
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skapade doseringsanvisningen motsvarar den avsedda doseringen. I situationer där doseringen inte kan
dokumenteras entydigt och strukturerat dokumenteras doseringsanvisningen endast i textform.

7.8.3 SIC!-anteckning
Sic!-anteckningen ska användas på recept när läkemedlet förskrivits på ett sätt som avviker från
doseringsanvisningen i en avsiktligt godkänd produktresumé. Anteckningen kan också användas om
receptet annars avviker från allmänt godkänd vårdpraxis. Sic!-anteckningen antecknas på anvisad plats, inte
i doseringsinstruktionstexten.

7.8.4 Patientens vikt
Patientens vikt ska beaktas vid doseringen av läkemedlet. När patienten är under 12 år ska hens vikt tills
vidare alltid anges i elektroniska recept. Vikten även hos personer över 12 år kan dokumenteras på receptet,
om doseringen därför avsevärt avviker från den åldersenliga doseringen.

7.9. 7.9 Recept för dosdispensering
Läkaren utfärdar recept åt patienten som lämpar sig för dosdispensering för en viss tid. Man anger att det är
fråga om ett recept för dosdispensering genom att välja punkten Dosdispensering.
En förutsättning för övergång till dosdispensering är att läkaren har gått igenom patientens medicinering
och tagit bort eventuella onödiga, oförenliga och överlappande läkemedel. Dessutom bedömer läkaren om
patientens läkemedelsbehandling är tillräckligt stabil och om det finns medicinska grunder för att övergå till
dosdispensering vid långvarig läkemedelsbehandling. Läkaren anger grunden för att övergå till
dosdispensering genom att göra en anteckning om detta på anvisat ställe i patientens recept. För att undvika
tolkningsproblem ska doseringsanvisningarna dokumenteras strukturerat eller skrivas ut och inga
förkortningar ska användas.
Endast tabletter och kapslar kan dosdispenseras. Dosdispenseringsrecept görs inte upp på plåster, salvor,
droppar, puder eller injektioner som används regelbundet. Hela tabletter ska om möjligt förskrivas för
dosdispensering. Vid behov ska två styrkor skrivas ut för samma läkemedelssubstans (till exempel en
furosemiddos på 60 mg som ska ges på en gång förskrivs som samma läkemedel i styrkorna 40 mg och 20 mg
med två olika recept).
Halvering bör undvikas, eftersom det försämrar medicineringens exakthet och medför arbete som måste
utföras för hand i dosdispenseringsenheten. Om halvering är nödvändig, måste man i samband med
förskrivningen se till att tabletten går att halvera, dvs. att den har en skåra. Kapslar, enterotabletter och
depottabletter kan inte halveras. Apoteket utreder vid behov tillsammans med dosdispenseringsenheten att
dosdispenserade läkemedel kan halveras.
Vid dosdispensering används läkemedelspreparat var pris per enhet är förmånligt. Av utbytbara läkemedel
används det billigaste eller ett preparat vars pris inte avviker mycket från det.
Apoteket administrerar dosdispenseringsrecepten och följer behovet av att förnya dem. När giltighetstiden
för ett recept går ut begär apoteket att läkaren ska förnya det. Dosdispenseringsrecept kan förnyas och
makuleras normalt inom hälso- och sjukvården, eftersom apoteket kan göra anteckning om expediering i ett
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recept som det har reserverat för dosdispensering ännu i 7 dygn efter receptets makulerings- eller
förnyelsedatum, förutsatt att läkemedlen beställts före makuleringen eller förnyelsen. Läkaren ska alltid se
till att anteckningen om dosdispensering överförs till det förnyade receptet. Samtidigt ska läkaren alltid
bedöma om dosdispenserade läkemedel är nödvändiga och ändamålsenliga. I detta sammanhang är det
naturligt att göra en utvärdering av medicineringen.
SHM har meddelat en rekommenderad verksamhetsmodell för dosdispensering.
se även FPA:s anvisningar om dosdispensering på apoteket.

7.10 7.10 Uppgifter om läkemedlets användningsändamål
7.10.1 Behandling av sjukdom/annat
I receptet ska antecknas uppgift om läkemedlet har ordinerats för behandling av sjukdom eller för något
annat ändamål. Informationen har betydelse bland annat för läkemedelsersättning.
Uppgift om trafikolycka och försäkringsbolag liksom andra motsvarande specialuppgifter antecknas i fältet
för meddelande till apoteket.

7.10.2 Ändamål
Läkemedlets ändamål ska alltid anges i receptet, om det inte är befogat att lämna bort det. Uppgiften ska
antecknas i det avsedda fältet, inte i doseringsanvisningen. Ändamålet ska alltid anges när det är fråga om
epilepsimedicin.

7.10.3 Särskild utredning
En särskild utredning ska antecknas i det elektroniska receptet på anvisad plats och i den form som FPA
anvisat, i annat fall äventyras patientens rätt till FPA-ersättning. I genomförandet enligt de Kantadefinitioner som publicerades 2020 dokumenteras den särskilda utredningen strukturerat genom att välja
önskat alternativ i klassificeringen FPA/Läkemedelsdatabas - Särskild utredning som importerats från
Läkemedelsdatabasen. Systemet visar användaren de medicinska förutsättningarna för en särskild
utredning. Om villkoren inte uppfylls för patienten får en särskild utredning inte läggas till i receptet. En
särskild utredning kopieras inte från det gamla receptet när det förnyas.

7.10.4 Läkemedel som har förskrivits för behandling av en allmänfarlig smittsam sjukdom
enligt lagen om smittsamma sjukdomar
Uppgifter om att det är fråga om ett läkemedel som ordinerats för behandling av en allmänfarlig sjukdom
enligt lagen om smittsamma sjukdomar antecknas på det ställe som angetts för det, så att räkningen går till
hemkommunen.
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7.11 Övriga receptuppgifter
7.11.1 Läkararvode
Inom den privata hälso- och sjukvården kan läkemedelsförskrivaren (läkare eller tandläkare) ta ut ett arvode
för uppgörandet av ett telefonrecept. Arvode kan tillämpas i situationer där läkaren förskriver läkemedel för
en patient utanför mottagningen. Om läkaren förskriver flera olika läkemedel för en patient under samma
dag, kan läkarens arvode antecknas på endast ett recept. Arvodesbeloppet antecknas på avsett ställe i
receptet. Dessutom kan det uppges huruvida man tagit ut arvodet för recept i egenskap av specialist.
Uppgifterna förmedlas till det apotek som expedierar läkemedlet, som tar ut arvodet för läkarens räkning.
Läkararvodet tas ut i samband med att receptet expedieras första gången och det tas ut endast en gång. Ett
apotek utomlands kan inte ta ut läkararvode. Se kapitel 8 Recept utomlands.

7.11.2 Meddelande till apoteket
I fältet för meddelande till apoteket får läkaren skriva hur läkemedlet ska expedieras, exempelvis att det får
lämnas ut först efter ett visst datum eller i anslutning till den första förpackningen av ett läkemedel.
I undantagsfall kan läkaren i fältet skriva information som apoteket ska ge den som hämtar ut läkemedlet.
Det kan gälla exempelvis att patienten då hen ber att få receptet förnyat i brådskande ordning ska ta kontakt
med läkaren, eftersom endast minsta förpackningen av läkemedlet ordineras i receptet. Inga andra
vårdrelaterade meddelanden får förmedlas.
Uppgift om trafikolycka och försäkringsbolag liksom andra motsvarande specialuppgifter antecknas i fältet
för meddelande till apoteket. Apoteken fakturerar delvis också försäkringsbolagen direkt för kostnader som
ska betalas från trafikförsäkringen o.d. försäkringar, men vanligtvis betalar kunden själv och söker
ersättningar direkt.
Observera att uppgifterna i fältet för meddelande till apoteket inte syns på patientens Mina Kanta-sidor.

7.12 Övriga uppgifter om användningen av läkemedlet
I patientdatasystemet ska läkaren anteckna nödvändiga uppgifter om ordinationen och dessutom de
uppgifter som krävs för intaget av läkemedlet, exempelvis när patienten ska börja ta läkemedlet, avslutande
av användningen av läkemedlet samt ändringar i medicineringen, till exempel doseringsändringar.

7.13 Patientanvisning och sammanställning av recept
7.13.1 Patientanvisning inom hälso- och sjukvården
När läkaren eller läkemedelsförskrivaren förskriver ett läkemedel skriver hen ut patientanvisningen och ger
den till patienten. Patientanvisningen behöver emellertid inte ges, om patienten inte befinner sig på
läkemedelsförskrivarens mottagning när receptet görs upp. Patientanvisningen behöver inte heller ges, om
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det av tekniska orsaker inte är möjligt att ge den eller om receptet är uppgjort med en enhet som inte har
någon fast placering. Patientanvisningen underlättar verksamheten i eventuella störningssituationer. Om
apoteket inte kommer in i Receptcentret på grund av ett avbrott i datakommunikationerna eller någon
annan teknisk störning, kan apoteket expediera läkemedlet utifrån patientanvisningen och lagra uppgifterna
i Receptcentret i efterhand.
Patientanvisningen ska alltid skrivas ut när receptet görs upp för en patient som saknar officiell
personbeteckning, eftersom apoteket behöver patientanvisningen för att expediera läkemedlet till en
patient utan personbeteckning. Patientanvisningen ska också alltid skrivas ut när patienten behöver ett
bevis på det förskrivna läkemedlet till exempel för socialväsendet
Vid behov kan även någon annan än läkemedelsförskrivaren skriva ut patientanvisningen från
patientdatasystemet med patientens muntliga samtycke. Anvisningen ska skrivas ut inom 12 timmar efter
förskrivandet. En patient som använder svenska i hälso- och sjukvårdsenheten ska få anvisningen på
svenska.
I patientanvisningen skrivs också uppgifter om tillhandahållaren av hälso- och sjukvårdstjänster ut. När
läkemedelsförskrivaren är en självständig yrkesutövare eller en hyresläkare som arbetar i en annan
läkarstations lokaler kan man inom den privata hälso- och sjukvården som gatuadress ange ”privat”.
Postnummer och postort ska emellertid uppges.

7.13.2 Sammanställning av recept inom hälso- och sjukvården
Hälso- och sjukvårdsenheten skriver ut sammanställningen av patientens recept i regel endast i samband
med att patienten besöker mottagningen och vid behov när avdelningsvården upphör. Patienten själv eller
en person som sköter patientens ärenden med patientens skriftliga samtycke får begära en utskrift av
sammanställningen. Sammanställningen antecknas som grund för läsandet av uppgifterna i Receptcentret.
Recept som patienten belagt med förbud syns inte i en receptsammanställning som skrivs ut inom hälsooch sjukvården. Patienten kan själv skriva ut en sammanställning från Mina Kanta-sidorna, där även recept
som berörs av förbud syns.
Av informationssäkerhetsskäl för patientanvisningen eller sammanställningen inte skickas med e-post till
patienten.
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8 Recept utomlands
Patienten kan också hämta ut sina receptbelagda läkemedel på ett apotek utomlands. Alternativen för
förskrivning av läkemedel är då:
•

Elektroniska recept i Europa, dvs. tjänsten Gränsöverskridande recept (vanligt elektroniskt recept)

•

Recept för inköp av läkemedel utomlands

Patienten kan inte köpa alla sina läkemedel på ett apotek utomlands. Se begränsningar i expediering av
läkemedel eller förskrivning av läkemedel i kapitel 8.1. Elektroniska recept i Europa och 8.2. Recept för inköp
av läkemedel utomlands.
Apoteket utomlands expedierar läkemedlet enligt sin egen lagstiftning. Skillnader mellan olika länder kan
gälla exempelvis utbyte av läkemedel. Det går inte att garantera att patienten på ett apotek utomlands får de
läkemedel som förskrivits med ett finländskt elektroniskt recept eller med utskriften Recept för inköp av
läkemedel utomlands. I brådskande fall kan patienten besöka en läkarmottagning i det aktuella landet och få
ett lokalt recept för inköp av läkemedel.
En receptkopia för utlandsresa ges till en patient som behöver en kopia av sina receptbelagda läkemedel när
hen reser utomlands och tar med sig receptbelagda läkemedel.

8.1 Elektroniska recept i Europa
Gränsöverskridande recept införs successivt i Europa från och med början av 2019. En person med finsk
personbeteckning kan hämta ut receptbelagda läkemedel som förskrivits med ett finskt elektroniskt recept
även på apotek i andra europeiska länder (Se en lista över länder där läkemedel kan hämtas ut med ett finskt
elektroniskt recept). Elektroniska recept i Europa baserar sig på expedierbara recept som finns i
Receptcentret. Om patienten vill hämta ut sitt läkemedel i ett land som inte är med i tjänsten
Gränsöverskridande recept, skrivs ett Recept för inköp av läkemedel utomlands ut till patienten (se kapitel
8.2. Recept för inköp av läkemedel utomlands).
Uppgifterna om ett finskt recept överförs från Receptcentret till apoteket i ett annat europeiskt land via
Finlands och mottagarlandets nationella kontaktpunkter. Finlands nationella kontaktpunkt finns på FPA.
Apoteket utomlands skickar uppgifter om läkemedelsexpediering via de Nationella kontaktpunkterna till
Finland och uppgifterna om expediering lagras i Receptcentret på samma sätt som vid recept som
expedierats i Finland.
Uppgifter om ett finskt recept kan lämnas ut till ett apotek utomlands endast med patientens samtycke.
Samtycket innehåller information om tjänsten Gränsöverskridande recept. Samtycke till att lämna ut
receptuppgifter till andra europeiska länder ges i tjänsten Mina Kanta-sidor. Samtycket är i kraft tills vidare.
Samtycket kan också återkallas i tjänsten Mina Kanta-sidor. Samtycket försvinner från det
gränsöverskridande elektroniska receptet 1.1.2023. Apoteken är dock skyldiga att informera patienten om
gränsöverskridande recept i enlighet med EU:s dataskyddsförordning.
Läkemedlet kan inte hämtas ut på ett utländskt apotek om receptet har förskrivits för:
•

läkemedel enligt behandlingstid i stället för mängd (antal förpackningar eller total mängd)

•

läkemedel för regelbundet återkommande expediering (itererat recept)
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•

narkotiska läkemedel eller HCI-läkemedel (läkemedlens HCI-klassificering i Läkemedelsdatabasen
P, PA, Z eller ZA)

•

specialtillståndspreparat för en enskild patient

•

preparat som inte finns i Läkemedelsdatabasen

•

kombinationsförpackningar

•

preparat som framställs i apoteket

•

bassalvor eller kliniska näringspreparat

•

förbrukningsartiklar, kosttillskott eller förbandsmaterial

Om läkararvode har lagts till på receptet måste den första expedieringen av receptet ske i Finland. Apotek
utomlands kan inte ta ut läkararvode i samband med expedieringen och därför har första expediering av ett
recept på ett apotek utomlands förhindrats.
Uppgiften i fältet Meddelande till apoteket förmedlas också till apoteket utomlands. Meddelandet i fältet
förmedlas som sådant och översätts inte till det aktuella landets språk.
När en patient hämtar ut läkemedel på ett apotek utomlands ska hen ha pass eller identitetskort med sig.
Patienten ska själv hämta ut läkemedlet på apoteket utomlands. Tills vidare går det inte att sköta ärenden
för någon annan. Om patienten har meddelat förbud som gäller ett recept går det inte att ta ut läkemedlet
utomlands, inte ens med hjälp av patientanvisningen. Det går inte att få direktersättning för läkemedel som
köpts utomlands. Patienten ska själv ansöka om eventuella läkemedelsersättningar i Finland senare.

8.2 Recept för inköp av läkemedel utomlands
Om en patient vill hämta ut ett receptbelagt läkemedel utomlands, men det aktuella landet inte deltar i den
gränsöverskridande recepttjänsten, skrivs ett Recept för inköp av läkemedel utomlands ut till patienten.
Utskriften för Recept för inköp av läkemedel utomlands ges till patienten i stället för en patientanvisning i
samband med att receptet görs upp. Läkemedelsförskrivaren kan skriva ut ett Recept för inköp av läkemedel
utomlands på samma sätt som en patientanvisning inom 12 timmar efter det att receptet gjordes upp.
Recept för inköp av läkemedel utomlands skrivs ut när receptuppgifterna har lagrats i Receptcentret.
Läkemedelsförskrivaren undertecknar receptet. Om patientens utskrift förkommer, ska receptet makuleras
och ett nytt göras upp. Recept för inköp av läkemedel utomlands berörs av följande begränsningar:
•

receptet kan inte göras upp för en viss behandlingstid

•

receptet kan inte itereras

•

med receptet kan inte förskrivas narkotika eller HCI-läkemedel (läkemedlens HCI-klassificering i
Läkemedelsdatabasen är P, PA, Z eller ZA)

•

med receptet kan inte förskrivas blandningar

•

receptet kan inte förnyas

•

preparatuppgifterna enligt Läkemedelsdatabasen kommer på finska i utskriften

Läkemedlet kan inte expedieras till patienten på ett finländskt apotek. Expedieringen har förhindrats
tekniskt.
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Det europeiska receptet finns tills vidare kvar parallellt och kan användas i de undantagssituationer där det
är tillåtet att använda pappers- eller telefonrecept. Ett skriftligt recept som utfärdats på blanketten för
Europeisk läkemedelsförskrivning kan inte expedieras på ett finländskt apotek.

8.3 Kopia som ges för utlandsresa
En kopia som ges för utlandsresa ges patienten, om det är nödvändigt för patientens utlandsresa. På kopian
syns endast de recept som är delvis eller helt och hållet expedierade. En kopia som ges för utlandsresa skrivs
ut endast med de uppgifter som finns lagrade i Receptcentret. Läkemedelsförskrivaren eller apoteket
undertecknar kopian. En användare som har rätt att läsa recept kan skriva ut kopian, men inte underteckna
den.
Patienten ska beakta att en kopia inte är ett tillstånd att föra med ett läkemedel till utlandet, utan varje land
fastställer själv förutsättningarna och begränsningarna för import av läkemedel. När en patient reser
utomlands är det skäl att ta reda på inreselandets tullbestämmelser, särskilt om det är fråga om en längre
resa och patienten har med sig flera läkemedel och större doser. Anvisning:
https://www.kanta.fi/sv/utomlands. Läkemedel kan inte köpas ut på apoteket med en kopia som ges för
utlandsresa.
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9 Att handla på apoteket
9.1 Att hämta ut läkemedel på apoteket
Läkemedlet kan hämtas på apoteket av patienten själv eller av någon på patientens vägnar, exempelvis en
anhörig, en granne eller en representant för hemvården.
När patienten hämtar läkemedlet, ska hen på ett tillförlitligt sätt kunna visa att hen är den person som
ordinerats läkemedlet. Som tillförlitlig utredning kan betraktas att den som hämtar ut läkemedlet har med
sig patientanvisningen, en utskrift av sammanställningen, FPA-kort, identitetsbevis, körkort eller stark
elektronisk autentisering. Läkemedlet kan expedieras också när patienten är känd. Expedieringen går
snabbare om patienten har patientanvisningen med sig. Om patienten har förbjudit att receptuppgifterna
utlämnas så krävs den kod som specificerar receptet, dvs. patientanvisningen eller en utskrift av
sammanställningen, för expedieringen. Receptet kan expedieras endast utifrån patientanvisningen om
patienten saknar officiell personbeteckning och läkemedlet därför har förskrivits med patientens namn och
födelsetid.
När någon annan än patienten själv hämtar ut läkemedlet, ska personen på ett tillförlitligt sätt kunna visa att
hen har rätt att göra det. Rätt att hämta ut läkemedel påvisas med 1) patientanvisningen, 2) patientens FPAkort, 3) den elektroniska fullmakten för apoteksärenden i tjänsten Suomi.fi eller 4) på något annat tillförlitligt
sätt, som visar att personen i fråga har rätt att hämta ut medicinen på apoteket. Andra tillförlitliga sätt kan
vara till exempel patientens ID-kort, pass eller körkort. Om köparen inte har patientanvisningen med sig ska
hen veta vilket läkemedel det är fråga om. Apoteket får expediera läkemedel till någon som sköter
patientens ärenden endast om denna tillräckligt noggrant (noggrannheten bestäms i varje enskilt fall,
särskilt i fråga om HCI-läkemedel måste man vara noggrann) kan specificera preparaten. Vid behov kan
köparen ha med sig en separat lista över de läkemedel som ska expedieras. När köparen har med sig
patientanvisningen expedieras endast det läkemedel som patientanvisningen gäller. I oklara fall har
apoteket rätt att låta bli att expediera ett recept tills köparens rätt att hämta ut läkemedlet har verifierats. En
elektronisk fullmakt från patienten för att sköta apoteksärenden ger rätt att söka patientens recept i
Receptcentret och expediera läkemedlet, precis som när patienten själv sköter ärenden på apoteket. En
person som sköter ärenden för någon annan med elektronisk fullmakt ska identifieras med ett fotoförsett
identitetsbevis eller med körkort. (se THL:s anvisning 1/2019 om säkerställande av identiteten hos en person
som uträttar ärenden på någon annans vägnar på apotek och inom social- och hälsovården).
Den elektroniska fullmaktens giltighet kontrolleras på apoteket via Suomi.fi-fullmakter. Via Suomi.fifullmakter är det med vårdnadshavarens samtycke möjligt att kontrollera fullmakten och rätten att sköta
ärenden för ett minderårigt barn. Om vårdnadshavaren inte har barnets FPA-kort eller patientanvisning med
sig, kan vårdnadsförhållandet och därigenom rätten att hämta ut läkemedel kontrolleras på samma sätt som
man kontrollerar att den elektroniska fullmakten för att sköta apoteksärenden är giltig. Vårdnadshavarens
identitet ska då kontrolleras med ett fotoförsett identitetsbevis eller med körkort, på samma sätt som när en
person sköter ärenden för någon annan med en elektronisk fullmakt för att sköta apoteksärenden.
Apotekets rätt att kontrollera vårdnadsförhållandet eller annan rätt att sköta ärenden för någon annan
grundar sig på lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster. Med stöd av denna lag har
apoteken rätt att använda Suomi.fi-fullmakter, som förmedlar information till organisationen om personens
rätt att sköta ärenden för någon annan. Slutsats om rätten att sköta ärenden för någon annan dras utifrån
uppgifterna i befolkningsdatasystemet och fullmaktsregistret som upprätthålls av Myndigheten för
digitalisering och befolkningsdata. Vid tillhandahållandet av Suomi.fi-fullmakter har Myndigheten för
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digitalisering och befolkningsdata rätt att för användarorganisationen sammanställa och till den lämna ut
nödvändiga uppgifter för påvisande av en begränsning av handlingsbehörigheten eller en befogenhet eller
någon annan viljeyttring.
Observera: "Det europeiska sjukvårdskortet som FPA beviljar används inte i Finland och det ersätter inte
FPA-kortet." http://www.kela.fi/web/sv/europeiska-sjukvardskortet

9.2 Pappers- och telefonrecept görs elektroniska på apoteket
Alla recept ska göras upp i elektronisk form från och med 1.1.2017.
På papper förskrivs dock fortfarande
•

Pro Auctore-recept

•

medicinska gaser

•

europeiska recept

•

patient- eller institutionsspecifika preparat med specialtillstånd

Sjukhusapoteksrecept kan utfärdas på papper, om det expedierande sjukhusapoteket inte ännu stöder
elektroniska recept. Även patient- och institutionsspecifika specialtillståndspreparat ordineras fortfarande
på papper, men apoteket sparar ifrågavarande recept i Receptcentret i samband med expedieringen av
läkemedlet
Det är tillåtet att utfärda ett telefon- eller pappersrecept (Inklusive skriftligt europeiskt recept) i störningsoch undantagssituationer, vilket kan ha samband bland annat med att patientdatasystemet inte fungerar,
datakommunikationsproblem eller problem i Receptcentret. Det är också möjligt att göra upp telefon- eller
pappersrecept i situationer där behovet av läkemedelsbehandling är brådskande och receptet på grund av
exceptionella omständigheter eller någon annan särskild orsak inte kan göras upp elektroniskt. Även
apoteket kan begära att få pappers- eller telefonrecept på grund av tekniska problem.
Telefonrecept får dock inte användas för att förskriva:
1) läkemedelspreparat vars försäljningstillstånd omfattar ett villkor om recept som ska förvaras
2) läkemedelssubstanser som finns i en av Fimea fastställd förteckning och som får expedieras
endast mot recept och som är försedda med prefixet ZA eller PA
3) narkotiska läkemedel. HCI-läkemedel får förskrivas med telefonrecept endast till den minsta
förpackningsstorleken.
En sjukskötare med begränsad läkemedelsförskrivningsrätt får inte förskriva telefonrecept.
Apoteket är skyldigt att i störnings- eller undantagssituationer eller av någon annan orsak lagra recept som
förskrivits i pappersform eller per telefon (exklusive ett skriftligt europeiskt recept) till Receptcentret i
samband med expedieringen av läkemedlet, eller när en teknisk störning förhindrar omedelbar lagring, så
snart det är möjligt. Samtidigt kan även uppgifter om andra skriftliga recept sparas i Receptcentret. Apoteket
kan samtidigt spara sådana pappers- och telefonrecept i Receptcentret som inte expedieras samtidigt.
Receptblanketten i pappersform förvaras på apoteket i fem år.
Se närmare anvisningar i kapitel 18 Störningssituationer
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9.2.1 Registrering av strukturerad doseringsanvisning
I genomförandet enligt Kanta-definitionerna som publicerades 2020 ska doseringsuppgifterna
dokumenteras strukturerat alltid när det är möjligt. När ett apotek sparar uppgifter om ett pappers- eller
telefonrecept registreras de strukturerade doseringsuppgifterna i de informationsfält som är avsedda för
dem och apotekssystemet skapar utifrån dem automatiskt en doseringsanvisning i textform som den
farmaceut eller provisor som sparat receptet inte kan ändra. Strukturerade doseringsuppgifter kan dock
kompletteras med tilläggsuppgifter i textform som läggs till doseringsanvisningen, men då ska särskild
uppmärksamhet fästas vid att tilläggsinformationen i textform inte strider mot den strukturerade
doseringsuppgiften. En farmaceut eller provisor som sparar receptet ska alltid kontrollera att den
doseringsanvisning som skapas automatiskt i textform motsvarar den avsedda doseringen. I situationer där
doseringen inte kan dokumenteras entydigt och strukturerat dokumenteras doseringsanvisningen endast i
textform.

9.3 Expediering av läkemedel som ordinerats dosdispensering
Läkaren utfärdar de recept som lämpar sig för dosdispensering för en viss tid och antecknar receptet som
dosdispenseringsrecept genom att välja punkten Dosdispensering.
Halvering bör undvikas, eftersom det försämrar medicineringens exakthet och medför arbete som måste
utföras för hand i dosdispenseringsenheten. Om halverade läkemedel har förordnats för dosdispensering
utreder apoteket vid behov halveringen av de dosdispenserade läkemedlen hos dosdispenseringsenheten
och är vid behov i kontakt med läkemedelsförskrivaren för att hitta ett lämpligare preparat för
dosdispensering.
Vid dosdispensering används läkemedelspreparat var pris per enhet är förmånligt. Vid dosdispensering av
utbytbara läkemedel används det billigaste preparatet eller ett preparat vars pris avviker endast lite från det
(om inte läkaren eller köparen förbjuder läkemedelsutbyte).
Apoteket administrerar dosdispenseringsrecepten och följer behovet av att förnya dem. När giltighetstiden
för ett recept går ut begär apoteket att läkaren ska förnya det. Dosdispenseringsrecept kan förnyas och
makuleras normalt inom hälso- och sjukvården, eftersom apoteket kan göra anteckning om expediering i ett
recept som det har reserverat för dosdispensering ännu i 7 dygn efter receptets makulerings- eller
förnyelsedatum, förutsatt att läkemedlen beställts före makuleringen eller förnyelsen.
SHM har meddelat en rekommenderad verksamhetsmodell för dosdispensering.
Se även FPA:s anvisningar om dosdispensering på apoteket.

9.4 Begäran om förnyelse på apoteket
På apoteket kan ett recept förnyas på begäran av patienten själv, av den som sköter ärenden för patienten
med en elektronisk fullmakt för att sköta apoteksärenden eller den som har patientens skriftliga samtycke.
Av datasekretesskäl får begäran om receptförnyelse inte göras med ett telefonsamtal till apoteket utan stark
autentisering. Genom stark autentisering (t.ex. mobilcertifikat, identifiering med nätbankskoder) i samband
med ett telefonsamtal kan begäran om förnyelse också tas emot per telefon.
Apoteket förmedlar begäran om förnyelse till den tillhandahållare av social- eller hälsovårdstjänster som
patienten uppger. Patienten kan inte välja vilken läkare begäran går till.
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Den specialiserade sjukvården och primärvården inom regionen ska komma överens om allmänna principer
för till vilka hälso- och sjukvårdsenheter apoteket sänder begäran om förnyelse av recept på olika slags
preparat.
Apoteket kan också skicka en begäran om förnyelse av HCI- och narkotikarecept samt itererade recept.
Apoteket kan skicka en förnyelsebegäran även i fråga om ett recept som är belagt med förbud. Då måste
apoteket emellertid kunna hämta uppgifterna om receptet med hjälp av receptets kod (patientanvisningen
eller en utskrift av sammanställningen). I fråga om recept som läkemedelsförskrivaren har försett med
anteckning om förnyelseförbud förhindrar apotekssystemet att förnyelsebegäran skickas.
Apoteket ber om patientens telefonnummer för besked per sms och berättar för patienten att meddelandet
skickas från Receptcentret då hälso- och sjukvården har behandlat förnyelsebegäran, sms:et innehåller
läkemedlets namn och att beskedet också kan fås på andra sätt från hälso- och sjukvården. Endast patienten
själv kan ge sitt telefonnummer för besked via sms då hen besöker apoteket.
På patientens vägnar kan även vårdnadshavaren, den lagliga företrädaren eller en person som patienten
befullmäktigat göra en begäran om förnyelse av receptet på apoteket.

9.5 Patientens begäran på apoteket
Apoteket kan på muntlig begäran av patienten eller den som handlar för patientens räkning hämta
nödvändiga uppgifter i Receptcentret för expediering av ett läkemedel.
Muntlig begäran av patienten krävs även för:
•

att kunna skriva ut en sammanställning, inkl. en kopia av elektroniska läkemedelsrecept (för en
utlandsresa)

•

utredning av helhetsmedicineringen

•

makulering av ett läkemedelsrecept av vårdskäl

•

begäran om förnyelse

Om patienten har gett en annan person en skriftligt undertecknad eller elektronisk fullmakt att sköta
apoteksärendena, kan den person som handlar för patientens räkning begära alla ovan nämnda åtgärder.
Patientens skriftliga fullmakt gäller antingen från besök till besök eller tre år på det namngivna apoteket.
Patienten kan för samma tid ge flera skriftliga fullmakter på olika apotek.
Också en tjänstetillhandahållare inom social- eller hälsovården behöver patientens skriftliga fullmakt för
apoteksbesök.
Identiteten hos den som sköter patientens ärenden ska säkerställas med ett identitetsbevis försett med foto,
med körkort eller, om det är fråga om en företrädare för en tillhandahållare av hälso- och sjukvårdstjänster,
med tjänstetillhandahållarens personalkort. Identiteten ska alltid säkerställas när ärenden sköts med
elektronisk fullmakt för att sköta apoteksärenden eller med skriftlig fullmakt. (Se THL:s anvisning 1/2019 om
säkerställande av identiteten hos en person som uträttar ärenden på någon annans vägnar på apotek och
inom social- och hälsovården).
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9.6 Sammanställning på apoteket
Sammanställningen kan skrivas ut med varierande uppgifter.
•

Patientens alla elektroniska recept under de föregående 30 månaderna

•

Patientens alla elektroniska recept under en viss tid

•

Patientens elektroniska recept som går att expediera

•

De recept som patienten väljer under en viss tid

I sammanställningen skrivs ut även streckkoden för varje elektroniskt recept och senaste expediering av
gällande recept. Recept som patienten belagt med förbud mot utlämnande av receptuppgifter syns dock
inte i sammanställningen.
Apoteket kan också skriva ut en kopia på elektroniska recept för en utlandsresa. Se kapitel 8.3 Kopia som ges
för utlandsresa.

9.7 Expediering av elektroniskt europeiskt recept i Finland
Tjänsten Gränsöverskridande recept införs successivt i Europa. Från och med våren 2020 har man kunnat
köpa receptbelagda läkemedel med ett elektroniskt recept från ett annat europeiskt land på ett finländskt
apotek. (se en förteckning över länder vars elektroniska recept kan användas för att köpa läkemedel på ett
finländskt apotek). Vid expediering av elektroniska recept från andra europeiska länder följs Fimeas gällande
föreskrift Expediering av läkemedel mot ett europeiskt recept https://thl.fi/sv/web/informationshanteringinom-social-och-halsovarden/anvisningar-och-tillampning/anvisningar
Uppgifterna i receptet för ett annat europeiskt land hämtas och överförs till apoteksdatasystemet via
Finlands och receptets utgångslands nationella kontaktpunkter. Finlands nationella kontaktpunkt finns på
FPA. Expedieringsuppgifterna skickas via de nationella kontaktpunkterna till klientens bosättningsland. De
nationella kontaktpunkterna ansvarar för att endast sådana recept som godkänns för expediering i
utgångslandet förmedlas via dem till ett annat europeiskt land. Till ett annat land skickas dessutom endast
sådana recept vars förskrivares yrkesrättigheter har säkerställts.
En elektronisk expediering av ett europeiskt recept som expedierats i Finland kan inte rättas eller annulleras
tills vidare. I denna situation ska patienten få ett nytt recept antingen i sitt hemland eller i Finland.
Utländska narkotikarecept eller HCI-recept som kräver ett recept som förvaras i original kan inte levereras
via den gränsöverskridande recepttjänsten. Dessutom kan det finnas andra landspecifika begränsningar som
förhindrar att elektroniska recept expedieras i ett annat europeiskt land. Mer information om särdrag i
läkemedelsrecept och eventuella begränsningar i andra länder.
Direktersättning ges i regel inte för läkemedelsinköp som görs på apotek i Finland med utländska recept
Klienten ska ansöka om eventuella läkemedelsersättningar i efterhand i sitt bosättningsland Klienten får ett
kvitto på köpet och en pdf-utskrift av receptet för ansökan om läkemedelsersättning.
Verksamhetsmodellen för expediering av utländska elektroniska recept på finländska apotek beskrivs i
dokumentet Apotekens verksamhetsmodeller för expediering av läkemedel med ett utländskt recept (endast
pä finska).
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10 Att rätta elektroniska recept
Lagen om elektroniska recept förutsätter att uppgifterna i patientens elektroniska recept som lagras i
Receptcentret är korrekta. Uppgifterna ska motsvara patientens medicinering. Av den anledningen ska ett
recept alltid rättas om det innehåller fel eller om förskrivningen inte motsvarar patientens faktiska
läkemedelsbehandling exempelvis när doseringen ändras. När ett recept rättas ska rättelsen också
motiveras. När ett recept rättas ska rättelsen också motiveras.
Den behandlande läkaren, apoteket eller patienten själv kan upptäcka ett fel i receptet. Med den
behandlande läkaren avses den läkare som behandlar patienten vid den aktuella tidpunkten, inte endast
den som gjort upp det ursprungliga receptet.
En ändring av doseringen eller av någon annan uppgift i receptet ska alltid göras så att det recept som
medicineringen bygger på blir rättat. Ett nytt recept inte utfärdas i stället för en rättelse, eftersom patienten
då har två recept på samma preparat, både ett felaktigt och ett nytt recept. När medicineringen avbryts helt
och hållet ska receptet makuleras. Ett recept som expedierats i sin helhet kan dock inte makuleras. Om man
vill förhindra att ett recept som expedierats i sin helhet förnyas och görs upp på nytt, läggs detta till receptet
genom att anteckningen om förnyelseförbud rättas. Orsaken till förnyelseförbudet, t.ex. att patienten har
fått en allergisk reaktion av läkemedlet, antecknas som motivering till rättelsen.
Läkemedelsförskrivaren
Den behandlande läkaren kan rätta ett recept, om rättelsen görs i samma hälso- och sjukvårdsenhet där
receptet har gjorts upp. En sjukskötare med begränsad läkemedelsförskrivningsrätt kan rätta de recept som
omfattas av sjukskötarens begränsade förskrivningsrätt. Den läkemedelsförskrivare som gjort upp det
ursprungliga receptet får rätta det ordinerade preparatet och den ordinerade mängden, om receptet är
oexpedierat.
Den läkemedelsförskrivare som gjort upp det ursprungliga receptet kan rätta ett recept som hen själv gjort
upp trots patientens förbud. Ett recept som patienten belagt med förbud kan också rättas inom den hälsooch sjukvårdsorganisation där receptet har gjorts upp. Läkemedelsförskrivaren kan hämta uppgifter om ett
recept som patientens belagt med förbud på receptets kod även om hen inte gjort upp det ursprungliga
receptet.
Behovet av att rätta ett recept som förskrivits i en annan verksamhetsenhet kommer i regel fram när man i
vårdsituationen läser uppgifterna i Receptcentret. Också apoteket kan be om rättelse.
Läkemedelsförskrivaren får inte rätta patientens namn, personbeteckning, den aktiva substansen, de
uppgifter som den som gjort upp det ursprungliga receptet infört, receptets datum eller typen av recept
(recept/utlandsrecept). Läkemedelsförskrivaren får rätta alla andra uppgifter i receptet. Om receptet redan
har expedierats får handelsnamnet, styrkan, läkemedelsformen eller den förskrivna mängden inte längre
rättas.
Eftersom det inte är möjligt att rätta personbeteckningen på ett recept, ska recept som gjorts upp med den
gamla personbeteckningen makuleras när personbeteckningen byts och nya recept göras upp med den nya
personbeteckningen. I motsats till patientdatasystemen är det inte möjligt att kombinera
personbeteckningar i Receptcentret.
Läkemedelsförskrivaren styrker sina rättelser med sin elektroniska signatur.
Om läkemedelsförskrivaren rättar ett recept som är upptaget för expedition, ett reserverat recept eller ett
recept som reserverats för dosdispensering, ska hälso- och sjukvården kontakta det apotek som reserverat
receptet.
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Apotek och sjukhusapotek
Apoteket får rätta receptets dosanvisning, ändamålet, en SIC-anteckning, en särskild utredning samt förbud
mot utbyte av läkemedel utgående från de muntliga anvisningar som patientens behandlande läkare gett.
Dessutom får apoteket rätta andra uppgifter som inte har något att göra med preparatet, till exempel en
anteckning om dosdispensering.
När apoteket rättar ett felaktigt recept är uppgifterna om patientens medicinering inte desamma i
patientdatasystemet som i Receptcentret. Läkaren ska göra en korrekt anteckning om rättelsen också i
patientdatasystemet genast när det är möjligt.
En provisor eller farmaceut som expedierar läkemedlet på apoteket kan göra nödvändiga tekniska rättelser i
samband med expedieringen utan läkarens tillstånd, om innehållet i receptet inte ändras, dvs. den
information som läkemedelsförskrivaren noterat (bl.a. iterering, SIC-anteckning) överförs till rätt datafält
eller doseringsanvisningen skrivs ut. Apoteket kan inte ändra uppgifterna om läkemedlet (bl.a. vnr,
handelsnamn, styrka, läkemedelsform) och inte uppgifterna om patienten och läkemedelsförskrivaren.

10.1 Uppgörande av ett nytt recept när dosstyrkan ändras
Om man blir tvungen att ändra läkemedlets styrka i ett recept som gjorts upp tidigare och receptet har
expedierats delvis, ska ett nytt recept göras upp. Det ursprungliga receptet ska synas och därför makuleras
det av vårdskäl. Ändringen av läkemedlets styrka rättas alltså inte i det ursprungliga receptet.

10.2 Spärrat elektroniskt recept
Om apoteket inte når den läkare som behandlar patienten spärrar apoteket receptet med apoteket försöker
nå läkaren för att få felet rättat.
Läkaren eller apoteket kan rätta ett spärrat recept. Spärren hävs automatiskt när receptet rättas. Spärren
kan hävas också utan rättelse om det inte finns något fel i receptet.

10.3 Patientanvisning för rättade recept
En patientanvisning för ett rättat recept kan endast skrivas ut om det förflutit mindre än 12 timmar från att
det ursprungliga receptet gjordes upp. Vid behov kan en sammanställning skrivas ut på begäran av
patienten.
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11 Att makulera elektroniska recept
Lagen om elektroniska recept förutsätter att de uppgifter om patienten som lagras i Receptcentret är
korrekta. Vid behov måste ett recept också makuleras när läkemedelsbehandlingen enligt det upphör. En
anteckning om att det ursprungliga receptet är expedierat i sin helhet görs automatiskt när receptet förnyas.
•

Den läkemedelsförskrivare som behandlar patienten får i samförstånd med patienten makulera ett
oexpedierat eller delvis expedierat recept som finns i Receptcentret. Även apoteket kan makulera
ett recept.

•

När ett recept makuleras ska en motivering till åtgärden fogas till receptet. Makuleringen av ett
recept ska signeras elektroniskt.

•

Om ett recept som ska makuleras är spärrat, reserverat eller upptaget för expedition, kontaktar
hälso- och sjukvården det apotek som gjort anteckningen i fråga och meddelar om makuleringen,
till exempel per telefon.

•

Ett recept som patienten belagt med förbud kan makuleras på samma sätt som andra recept.
Uppgifter om receptet hämtas i Receptcentret på receptets kod.

•

Ett recept makuleras automatiskt när den person som fått receptet har avlidit.

11.1 Makulering av vårdskäl
Läkemedelsförskrivaren, en sjukskötare med begränsad läkemedelsförskrivningsrätt, provisor eller
farmaceut får av vårdskäl makulera ett elektroniskt recept i samförstånd med patienten.
Läkemedelsförskrivaren kan också be apoteket makulera receptet, om hen har tillstånd att förskriva
preparatet i fråga och har kommit överens med patienten om att receptet ska makuleras. Också apoteket
kan makulera ett recept på patientens begäran.
Typen av makulering är då vårdskäl, dvs. receptet har makulerats på initiativ av läkemedelsförskrivaren,
apoteket eller patienten, eftersom läkemedelsbehandlingen inte längre är nödvändig.
Ett recept som expedierats i sin helhet kan inte makuleras. Om man vill förhindra att ett läkemedel som
expedierats i sin helhet förnyas och begränsa ny förskrivning, rättas receptet genom att det förses med en
anteckning om förnyelseförbud. I motiveringen till rättelsen anges orsaken till varför receptet inte längre får
förnyas.

11.2 Makulering av tekniska orsaker
Ett recept makuleras av teknisk orsak om läkaren har skrivit ut ett felaktigt recept eller ett recept för fel
patient. Makulering kräver inte samtycke av patienten. Då ett recept makuleras av teknisk orsak ser
patienten det inte heller längre på Mina Kanta-sidorna.
Om apoteket redan har hunnit expediera ett felaktigt recept går det inte att makulera receptet av teknisk
orsak. Då makuleras receptet av vårdskäl så att apoteket inte expedierar mera läkemedel. Teknisk
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makulering av receptet görs därefter i FPA:s Mina Kanta-tjänster med stöd av hälso- och sjukvårdens
utredning. (se kapitel 17 Patientens rättigheter)

11.3 Makulering på grund av felaktiga uppgifter som patienten avsiktligt
lämnat
Läkemedelsförskrivaren och den provisor eller farmaceut som lagrat receptet får utan samtycke makulera
ett elektroniskt recept som gjorts upp utgående från felaktiga uppgifter som avsiktligt lämnats av patienten
eller ett recept som patienten tvingat sig till.
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12 Att förnya recept
Ett elektroniskt recept förnyas genom att ett nytt recept görs upp utifrån det recept som finns i
Receptcentret.
Den som har rätt att förskriva läkemedlet kan förhindra att ett recept som finns lagrat i Receptcentret
förnyas på medicinska grunder samt när receptet har gjorts upp utgående från felaktiga uppgifter som
avsiktligt lämnats av patienten eller patienten har tvingat till sig receptet.
Begäran om förnyelse av receptet kan göras på många olika sätt och på flera ställen:
•

Begäran inom hälso- och sjukvården till någon annan än läkemedelsförskrivaren

•

Begäran inom hälso- och sjukvården till läkemedelsförskrivaren

•

Begäran på apoteket

•

Begäran genom en elektronisk tjänst inom hälso- och sjukvården

•

Begäran på Mina Kanta-sidorna

Begäran om förnyelse kan dock inte göras skriftligen. Hälso- och sjukvårdsenheten måste kunna identifiera
patienten.

12.1 Begäran till någon annan än läkemedelsförskrivaren
Inom hälso- och sjukvården kan många andra aktörer be andra än läkemedelsförskrivaren om förnyelse av
ett recept.
•

Patienten själv

•

En person som företräder patienten

•

o

Patientens vårdnadshavare eller lagliga företrädare

o

En person som företräder patienten med patientens skriftliga samtycke

o

En person som företräder patienten utan patientens skriftliga samtycke

En organisation som företräder patienten med patientens skriftliga samtycke

Patienten
Patienten kan be om receptförnyelse antingen genom att ringa till hälso- och sjukvårdsenheten eller genom
att besöka den.
När den som tar emot förnyelsebegäran har fastställt att den vuxna eller minderåriga, som är förmögen att
sköta sina hälsovårdsärenden själv, som ber om förnyelse av ett recept är patienten själv, utreder den
anställda följande:
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Vilket recept ber patienten att ska förnyas?
•

Om patienten inte kommer ihåg läkemedlets namn, utreder den anställda detta i
patientdatasystemet tillsammans med patienten.

•

Om den anställda är en användare med rätt att läsa recept kan hen med patientens muntliga
samtycke hämta uppgifter också i Receptcentret.

•

Om en patient ber att få sitt elektroniska narkotikarecept förnyat, antecknar den som tar emot
begäran i förnyelsebegäran hur hen har fastställt patientens identitet.

Kan man begära att receptet ska förnyas?
•

När den anställda vet vilket läkemedel det är fråga om måste hen bedöma om det är möjligt att göra
en förnyelsebegäran hos den hälso- och sjukvårdsenhet som patienten har kontaktat.
Förnyelsebegäran kan inte göras i följande fall:

•

Det har förflutit mer än 28 månader (recept som är i kraft 2 år) eller 16 månader (recept som är i kraft
ett år) sedan det ursprungliga receptet gjordes upp.
Det är fråga om ett preparat som tas som en kur, till exempel antibiotika, ögondroppar med
antibiotika eller hostmedicin, vilka kräver att patienten undersöks för att läkemedlet ska kunna
förskrivas.

•

Under de senaste 16 månaderna finns inga anteckningar i patientens patientjournal om effekten av
och säkerheten hos den medicin som patienten ber att ska förnyas och som används för behandling
av långvarig sjukdom.

•

Det ursprungliga receptet har gjorts upp någon annanstans och verksamhetsenheten har inte
tillgång till tillräckligt med uppgifter i patientens patientjournal.

•

Om verksamhetsenheten inte tar emot förnyelsebegäran, ska patienten ges en telefon- eller
mottagningstid på enheten eller uppmanas att kontakta någon annan aktör.

•

Receptet berörs av förbud mot förnyelse.

Ger patienten sin kontaktinformation för besked per sms?
•

Den anställda ber patienten om tillåtelse att ge besked om förnyelsen per sms. Patienten informeras
om att sms:et innehåller medicinens namn och att besked om förnyelsen kan lämnas också på
andra sätt. Den anställda kontrollerar det mobilnummer som patienten uppgett för besked per sms.

Vilken annan kontaktinformation finns det, om patienten inte uppger ett mobilnummer för att få
besked per sms?
Om patienten inte uppger kontaktinformation för besked per sms ber den anställda patienten ge annan
kontaktinformation. Patienten får besked på annat sätt, i huvudsak per telefon, endast om ett recept som
mottagits för förnyelse inte förnyas av vårdskäl. Den anställda kontrollerar att övrig kontaktinformation som
patienten uppgett, till exempel telefonnummer, är densamma som i patientens journal.
Person som företräder patienten
Någon annan kan göra en förnyelsebegäran för patientens räkning antingen genom att ringa till hälso- och
sjukvårdsenheten eller besöka den. Den som gör begäran kan vara patientens vårdnadshavare eller lagliga
företrädare, en person som företräder patienten med patientens skriftliga samtycke eller som tillfälligt
företräder patienten utan patientens skriftliga samtycke.
Patientens vårdnadshavare eller lagliga företrädare
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När den som ber om förnyelse av ett recept är patientens vårdnadshavare eller lagliga företrädare, gäller
samma praxis i fråga om elektroniska recept som när patienten själv ber att få receptet förnyat.
Den som tar emot begäran ska kontrollera företrädarens identitet och personens rätt att sköta patientens
receptärenden i egenskap av vårdnadshavare eller lagliga företrädare.
Ett narkotikarecept kan tas emot för förnyelse om man i den enhet som tar emot förnyelsebegäran känner
igen patienten.
Vårdnadshavaren eller den lagliga företrädaren kan uppge sitt eget mobilnummer för sms-besked om
förnyelsen av patientens recept. Personen ska informeras om att sms:et innehåller läkemedlets namn och
att besked om förnyelsen kan lämnas också på andra sätt.
Person som företräder patienten med patientens skriftliga samtycke
När någon annan person ber om receptförnyelse på patientens vägnar med patientens skriftliga samtycke,
avviker praxisen i någon mån från den praxis som gäller när patienten själv ber att få ett recept förnyat. Den
viktigaste skillnaden är att den som sköter patientens ärenden med patientens skriftliga samtycke inte kan
uppge sitt eget eller patientens mobilnummer för besked om receptförnyelse per sms.
Den som handlägger förnyelsebegäran ska kontrollera identiteten hos den som företräder patienten och
personens rätt att sköta patientens läkemedelsärenden. Uppgiften om patientens samtycke finns i
patientdatasystemet.
Den som handlägger förnyelsebegäran tar reda på vilket recept det är fråga om. Den som ber att få ett recept
förnyat behöver inte känna till läkemedlets namn. Den anställda kan använda patientdatasystemet för att ta
reda på saken, eftersom den som gör begäran har rätt att bland annat få en sammanställning och därmed
tillgång till patientens läkemedelsuppgifter.
När den anställda är sjukskötare kan hen hämta uppgifterna om patienten också i Receptcentret.
Ett narkotikarecept kan tas emot för förnyelse om man i den enhet som tar emot förnyelsebegäran känner
igen patienten.
I patientens samtycke ingår samtycke till att läsa alla uppgifter om patienten i Receptcentret i samband med
förnyelsebegäran. Samtycket antecknas i begäran om förnyelse. Avslag på förnyelsebegäran meddelas per
telefon till den som sköter patientens ärenden. Den som sköter patientens ärenden kan inte uppge sitt eget
eller patientens mobilnummer för besked om receptförnyelse per sms.
Om verksamhetsenheten inte tar emot förnyelsebegäran, kan enheten ge nödvändiga anvisningar om
fortsättningen till den som sköter patientens ärenden.
Person som företräder patienten utan patientens skriftliga samtycke
Tillfälligt kan också någon annan person för patientens räkning utan patientens samtycke be om förnyelse
av ett recept hos en verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården. Den som sköter patientens ärenden utan
patientens skriftliga samtycke kan inte på patientens vägnar ge läkaren skriftligt samtycke till att läsa
uppgifterna i Receptcentret. Personen kan inte heller uppge sitt eget eller patientens mobilnummer för
besked om receptförnyelse per sms.
Den som framställer förnyelsebegäran ska uppge patientens personbeteckning och läkemedlets namn för
den anställda som tar emot begäran. Det räcker inte att personen vet för vilket ändamål läkemedlet
används. Den anställda får inte använda patientdatasystemet för att utreda vilket läkemedel det gäller
genom att ställa preciserande frågor till den som framställer begäran, eftersom denna person inte har rätt
att få uppgifter om patientens hälsa och användningen av hälso- och sjukvårdssystemet.
Den som handlägger förnyelsebegäran kan inte hämta uppgifter i Receptcentret om det läkemedel som
förnyelsebegäran gäller.
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Den anställda frågar också den som gör begäran på vilket telefonnummer patienten kan nås, om receptet
inte förnyas av vårdskäl. Telefonnumret kan också användas vid misstanke om missbruk.
Begäran om förnyelse av narkotikarecept tas inte emot. När det är fråga om ett HCI-läkemedel ska de
anställda iaktta stor försiktighet när de tar emot en begäran om förnyelse.
Organisation som företräder patienten med patientens skriftliga samtycke
När en organisationsrepresentant som har patientens skriftliga samtycke ber om att få ett recept förnyat,
avviker praxisen i någon mån från den praxis som gäller när patienten själv ber att få ett recept förnyat.
Den som handlägger förnyelsebegäran ska kontrollera att representanten för tjänsteproducenten har rätt att
sköta patientens receptärenden. Uppgifter om patientens skriftliga samtycke finns i patientdatasystemet.
Den som handlägger förnyelsebegäran tar reda på vilket recept det är fråga om. Den som ber att få ett recept
förnyat behöver inte känna till läkemedlets namn. Den anställda kan använda patientdatasystemet för att ta
reda på saken, eftersom patientens företrädare har rätt att bland annat få en sammanställning och därmed
tillgång till patientens läkemedelsuppgifter. Om den anställda är sjukskötare kan hen hämta uppgifterna om
patienten också i Receptcentret.
Ett narkotikarecept kan tas emot för förnyelse eftersom patienten är känd i den organisation som sköter
patientens ärenden.
Patientens skriftliga samtycke omfattar samtycke till att läsa alla uppgifter i Receptcentret i samband med
förnyelsebegäran. Samtycket antecknas i förnyelsebegäran.
Avslag på begäran om receptförnyelse meddelas per telefon till organisationen på det nummer som
företrädaren uppgett. I samband med att begäran tas emot kontrolleras att telefonnumret är korrekt.

12.2 Begäran till läkemedelsförskrivaren
Patienten kan be att få sitt recept förnyat i samband med ett besök då patienten är i kontakt med
läkemedelsförskrivaren. Läkemedelsförskrivaren ska genast förnya receptet och ingen separat
förnyelsebegäran görs. Patienten får besked om receptförnyelsen på mottagningen.

12.3 Begäran från apoteket
Den elektroniska förnyelsebegäran som förmedlas från apoteket till hälso- och sjukvårdsenheten styrs där
genom patientdatasystemet automatiskt till den läkare som ansvarar för behandlingen av patienten eller så
får läkaren förnyelsebegäran manuellt.
På patientens vägnar kan även vårdnadshavaren, den lagliga företrädaren eller en person som patienten
befullmäktigat göra en begäran om förnyelse av receptet på apoteket.
Patientdatasystemet styr förnyelsebegäran automatiskt om den behandlande läkarens uppgifter finns i
patientdatasystemet och om det är tillåtet med automatisk styrning.
Om det inte är tillåtet eller möjligt riktar och överför handläggaren förnyelsebegäran till läkarna enligt de
regler som man kommit överens om i verksamhetsenheten.
Förnyelsebegäran ska behandlas inom 8 dygn efter att den kommit in till hälso- och sjukvårdsenheten.
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I förnyelsebegäran ingår uppgifter om huruvida patienten har gett sin kontaktinformation för sms-besked
om förnyelsen.

12.4 Begäran via en elektronisk tjänst
Om hälso- och sjukvårdsenheten har en elektronisk tjänst kan begäran om receptförnyelse skickas till
enheten via den. Patientens identitet ska kunna fastställas på ett säkert sätt via tjänsten som ska anlita säkra
förbindelser, t.ex. SSL-kryptering.
E-post får inte användas för förmedling av begäran om förnyelse av recept.

12.5 Begäran via Mina Kanta-sidor
Patienten, vårdnadshavaren, den lagliga företrädaren eller en person med en elektronisk fullmakt för
uträttande av ärenden inom hälso- och sjukvården kan framställa begäran om att ett recept ska förnyas via
Mina Kanta-sidor. Patienten kan begära att endast sådana recept ska förnyas som inte är försedda med
anteckning om förnyelseförbud och som har gjorts upp under de senaste 28 månaderna (recept som är i
kraft två år) eller de senaste 16 månaderna (recept som är i kraft ett år). Förnyelsebegäran kan sändas
endast till en sådan hälso- och sjukvårdsenhet som tar emot förnyelsebegäran. Patienten kan skicka
förnyelsebegäran via Mina Kanta-sidor till vilken hälso- och sjukvårdsenhet som helst som tar emot
förnyelsebegäran. Hälso- och sjukvårdsenheten väljs på en lista enligt ort. Patienten får inte skicka
förnyelsebegäran direkt till den läkare hen vill, utan förnyelsebegäran riktas exempelvis till
hälsovårdscentralen eller en privat läkarstation.
Mina Kanta-sidor anvisar patienten att i första hand sända förnyelsebegäran till den behandlande hälso- och
sjukvårdsenheten. I tjänsten Mina Kanta erbjuds patienten att förnyelsebegäran ska tas emot av den enhet
som senast har förskrivit något av de recept som patienten väljer att ska förnyas. Patienten kan sända
förnyelsebegäran till en självständig yrkesutövare endast om den självständiga yrkesutövaren någon gång
tidigare har gjort upp ett recept åt patienten och tar emot förnyelsebegäran.
Patienten ombes också ge sitt samtycke till att recept i Receptcentret får läsas samt att lämna sitt
mobilnummer för besked via sms. Patienten kan också följa hur förnyelsebegäran framskrider via Mina
Kanta-sidorna.
Förnyelsebegäran styrs/hänskjuts inom hälso- och sjukvården på samma sätt som i punkten ”Begäran från
apoteket”.
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13 Att behandla förnyelsebegäran
Läkemedelsförskrivare har större rättigheter att behandla förnyelsebegäran än andra som är berättigade att
göra det.
Den som handlägger förnyelsebegäran kan
•

rikta/hänskjuta begäran till den läkemedelsförskrivare som behandlar patienten,

•

återsända begäran till apoteket eller till patienten via Mina Kanta-sidor,

•

avslå begäran.

Läkemedelsförskrivaren kan
•

återsända begäran

•

avslå begäran

•

godkänna begäran.

Riktande/hänskjutande av förnyelsebegäran behandlas i punkt 12.3 Begäran från apoteket.

13.1 Förnyelseprocessen inom hälso- och sjukvården
•

Handläggaren av begäran om förnyelse registrerar förnyelsebegäran och riktar begäran till den
läkemedelsförskrivare som behandlar patienten.

•

Läkemedelsförskrivaren handlägger begäran om förnyelse av receptet.

•

Om läkemedelsförskrivaren inte förnyar receptet meddelar hen alltid den som handlägger
förnyelsebegäran vilka fortsatta åtgärder som bör vidtas. Vid behov informerar
läkemedelsförskrivaren också om förnyelsen.

•

Den som handlägger förnyelsebegäran informerar patienten om resultatet av förnyelsebegäran och
om eventuella fortsatta åtgärder.

•

Läkemedlet kan hämtas på apoteket när förnyelsebegäran har godkänts.

13.2 Att återsända förnyelsebegäran
Den som handlägger förnyelsebegäran kan återsända begäran till Receptcentret, om den har kommit till
verksamhetsenheten på felaktigt sätt från apoteket eller via Mina Kanta-sidorna. Också en
läkemedelsförskrivare kan återsända begäran. Återsändningen av begäran ska motiveras. Om begäran om
förnyelse av receptet återsänds, kan patienten framställa en ny begäran om förnyelse till en annan hälsooch sjukvårdsenhet. Orsaken till att begäran återsänts syns inte på Mina Kanta-sidorna eller i apoteket.
Patientdatasystemet kan också automatiskt återsända en begäran som kommit till fel verksamhetsenhet
inom hälso- och sjukvården, till exempel i situationer där patienten inte finns i patientdatasystemet.
En begäran som framställts till och tagits emot i en hälso- och sjukvårdsenhet kan inte återsändas till
Receptcentret. Läkemedelsförskrivaren kan dock återsända begäran till den som handlagt förnyelsebegäran.
I meddelandet ska ingå anvisningar om hur handläggaren ska gå till väga i denna situation.
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13.3 Att avslå förnyelsebegäran
Den som handlägger förnyelsebegäran kan avslå begäran enligt de regler som överenskommits i hälso- och
sjukvårdsenheten, till exempel om det under de senaste 16 månaderna inte gjorts tillräckligt med
anteckningar i uppgifterna om patienten gällande den begärda medicinens effekt och säkerhet. En
läkemedelsförskrivare kan på basis av medicinska överväganden avslå begäran.
Om begäran om förnyelse av ett recept avslås, går det inte att be någon hälso- och sjukvårdsenhet förnya
det.
Om förnyelsebegäran har kommit via Mina Kanta-sidor kan patienten inte skicka begäran till någon annan
hälso- och sjukvårdsenhet.

13.4 Att godkänna förnyelsebegäran
När läkemedelsförskrivaren godkänner förnyelsebegäran som riktats till hen hämtar läkemedelsförskrivaren
uppgifter om receptet i Receptcentret som underlag för förnyelsen.
Läkemedelsförskrivaren hämtar vid behov också uppgifter om patientens övriga elektroniska recept. En
anteckning om att det ursprungliga receptet är expedierat i sin helhet görs automatiskt när receptet förnyas.
Patientanvisning för förnyat recept
Den patientanvisning som patienten fått i anslutning till det ursprungliga receptet gäller också det förnyade
receptet. Patienten kan dock i samband med förnyelsen få en ny utskrift av patientanvisningen.
Patientanvisningar skrivs i regel ut endast på läkarmottagningen.

13.5 Besked om förnyelsebegäran
Hälso- och sjukvårdsenheten ska alltid meddela patienten om avslag av förnyelsebegäran på grund av
vårdskäl. I övriga fall behöver inte hälso- och sjukvårdsenheten ge patienten besked om förnyelsebegäran.
Avslaget meddelas patienten per sms om patienten har gett kontaktinformation för sms-besked. En patient
som gett denna information får också besked om förnyelsebegäran har godkänts.
Om patienten inte har gett information för att få sms-besked meddelas avslag av vårdskäl på något annat
sätt, i första hand per telefon. I regel är det handläggaren av förnyelsebegäran som ger patienten beskedet.
Om läkemedelsförskrivaren avslår begäran ska hen meddela hur handläggaren ska anvisa patienten att gå
till väga i denna situation.
Den som handlägger förnyelsebegäran måste meddela patienten skriftligen utgående från patientens
adressuppgifter i patientdatasystemet, om patienten inte har uppgett något telefonnummer.
Avslaget kan också meddelas patienten via en elektronisk kanal, om patienten har använt denna kanal för
begäran om receptförnyelse. På Mina Kanta-sidor meddelas patienten att förnyelsebegäran har avslagits
inom hälso- och sjukvården och att förnyelsebegäran inte kan skickas på nytt. Patienten anvisas också att vid
behov kontakta hälso- och sjukvården.
Information till någon annan än patienten
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Patienten får inget besked om förnyelsen om patienten med ett skriftligt samtycke eller en elektronisk
fullmakt för apoteksärenden har gett någon annan rätt att sköta patientens receptäreden. Andra aktörer
meddelas i regel avslag per telefon. Då får besked inte lämnas med sms.
Patientens vårdnadshavare och lagliga företrädare får besked om förnyelsen på samma sätt som patienten
själv.

13.6 Rätt att få veta hur förnyelsen framskrider
Patienten har rätt att fråga hur behandlingen av begäran om receptförnyelse framskrider och få veta om
hens recept har förnyats eller om begäran har avslagits eller förfallit. På Mina Kanta-sidor ser patienten hur
förnyelsebegäran framskrider.
Tidigast ungefär en vecka efter att begäran har gjorts på apoteket eller vid hälso- och sjukvårdsenheten kan
man ställa en förfrågan om saken.
Patienten själv eller någon annan för patientens räkning kan fråga om förnyelsen. Om det är patienten själv
eller någon annan som har patientens skriftliga samtycke eller en elektronisk fullmakt för att uträtta
apoteksärenden som frågar behöver läkemedlets namn inte uppges exakt. Om det är någon annan som
frågar måste personen uppge patientens personbeteckning och läkemedlets namn.
Man kan fråga hur saken framskrider genom att ringa till eller besöka den hälso- och sjukvårdsenhet där
begäran har framställts.
Patienten själv kan fråga hur saken framskrider också hos andra hälso- och sjukvårdsenheter, om patienten
av någon annan orsak har kontakt med en läkare eller sjukskötare vid enheten. Man kan också fråga på
apoteket.
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14 Patienter som omfattas av ett
apoteksavtal
Även recept för patienter som omfattas av ett apoteksavtal görs upp som elektroniska recept.
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15 Hemvård, serviceboende eller någon
annan långvarig klientrelation till en socialeller hälsovårdsenhet
När en patient får långvarig och regelbunden öppenvård eller institutionsvård i en enhet som upprätthålls av
en producent av social- eller hälsovårdstjänster sköts läkemedelsbehandlingen huvudsakligen av
•

patienten själv eller någon annan för patientens räkning (t.ex. en anhörig)

•

tjänsteproducenten utan skriftligt samtycke

•

producenterna av social- eller hälsovårdstjänster och apoteket med patientens skriftliga samtycke
eller med en elektronisk fullmakt för apoteksärenden

•

apoteket genom dosdispensering.

15.1 Att identifiera klienten/patienten
Producenten av social- eller hälsovårdstjänster fastställer kundens identitet när vårdrelationen inleds.
I recept som gäller HCI- eller narkotiska läkemedel kan man som sätt att fastställa hemvårdspatientens
identitet anteckna Annat och uppgiften att man känner patienten.

15.2 Patienten själv eller någon annan
När patienten själv eller någon annan för patientens räkning sköter läkemedelsärenden motsvarar
receptpraxis praxis inom annan öppenvård.

15.3 Tjänsteproducenten utan skriftligt samtycke
Det är svårt att genomföra läkemedelsbehandlingen tryggt om tjänsteproducenten inte har patientens
skriftliga samtycke till att organisationen får sköta ärenden som gäller elektroniska recept. Detta kan
innebära att
•

recept kan förnyas endast på patientens begäran

•

en sammanställning får skrivas ut endast på patientens begäran.

15.4 Att ändra medicineringen utan besök på läkarmottagning
•

Sjukskötaren, hälsovårdaren, farmaceuten eller provisorn bedömer att patientens medicinering bör
ändras.

•

Sjukskötaren, hälsovårdaren, farmaceuten eller provisorn förmedlar till läkaren sin observation.
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•

Läkaren gör behövliga ändringar i patientens medicinering och recept.

•

Recept makuleras i samförstånd med patienten.

•

Vid behov meddelar läkaren sjukskötaren eller hälsovårdaren separat om ändringarna.
Sjukskötaren eller hälsovårdaren ser också ändringarna i uppgifterna om patientens medicinering.

15.5 Att förnya recept för klienter hos tjänsteproducenter
•

Läkemedelsbehandling som genomförs av producenter av social- eller hälsovårdstjänster och
apoteket per elektroniska recept förutsätter patientens skriftliga samtycke till alla aktörer.
Samtycke behandlas i punkten Patientens samtycke.

•

I samtycket ska ingå tjänsteproducenten, namnet på den arbetstagare inom organisationen som
ansvarar för patientens läkemedelsärenden och enhetens telefonnummer samt uppgifter om
apoteket.

Antingen tjänsteproducenten eller apoteket kan inleda förnyelseprocessen. Praxis beror på avtalet mellan
tjänsteproducenten och apoteket.
När tjänsteproducenten är ansvarig aktör för förnyelsebegäran:
•

Sjukskötaren eller hälsovårdaren konstaterar att patientens recept bör förnyas.

•

Sjukskötaren eller hälsovårdaren skriver in förnyelsebegäran i patientdatasystemet och riktar
begäran till den behandlande läkaren.

När apoteket är ansvarig aktör för förnyelsen:
•

Apoteket konstaterar att patientens recept bör förnyas.

•

Apoteket skickar förnyelsebegäran till den hälso- och sjukvårdsenhet som svarar för vården av
patienten.

Läkaren behandlar begäran om receptförnyelse.
•

Om läkaren inte förnyar ett recept meddelar läkaren alltid tjänsteproducentens företrädare om
fortsatta åtgärder. Vid behov meddelar läkaren också att receptet förnyats.

•

Sjukskötaren informerar patienten om resultatet av förnyelsebegäran och om eventuella fortsatta
åtgärder.

•

Läkemedlet fås på apoteket när förnyelsebegäran har godkänts.

15.6 Att hämta ut klientens läkemedel på apoteket
•

Tjänsteproducenten hämtar ut läkemedlen på apoteket eller så levererar apoteket läkemedlen till
tjänsteproducenten. Praxis beror på avtalet mellan tjänsteproducenten och apoteket.

•

Tjänsteproducentens anställda styrker sin rätt att hämta ut läkemedel med personalkort eller på
något annat sätt som tjänsteproducenten och apoteket kommit överens om. Tjänsteproducenten
kan också ge apoteket en beställningslista för följande uthämtning av läkemedel.
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•

Apoteket levererar läkemedlen utgående från beställningarna. Som leveransdag antecknas i
Receptcentret den dag då läkemedelsbeställningen avgår från apoteket.

•

Läkemedlen levereras till patienten antingen doserade av tjänsteproducenten eller i
originalförpackning.
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16 Patientens läkemedelsbehandling under
vård på avdelning
På vårdavdelningen används inte elektroniska recept i läkemedelsbehandlingen och elektroniska recept
ändrar inte registreringen av läkemedelsbehandlingen på vårdavdelningen i patientdatasystemet.
Information om det elektroniska receptet när patienten flyttas till vårdavdelning
Den anställda på vårdavdelningen som tar emot patienten informerar patienten muntligt och skriftligt om
det elektroniska receptet, om patienten inte har fått informationen tidigare. Den anställda registrerar i
patientdatasystemet att informationen getts till patienten. Den anställda registrerar att information getts
även om patienten säger sig ha fått samma information tidigare vid någon annan verksamhetsenhet.
Patientens tidigare medicinering
Patientens tidigare medicinering kartläggs så noggrant som möjligt med tanke på planeringen och
genomförandet av läkemedelsbehandlingen på avdelningen.
För att kartlägga patientens medicinering kan olika metoder användas. Arbetet kräver avsevärd noggrannhet
eftersom informationen är tillgänglig i olika form från många källor.
•

Verksamhetsenhetens patientdatasystem kan innehålla uppgifter om patientens medicinering. Det
bör bedömas om läkemedelsförteckningen fortfarande gäller.

•

Behandlande läkaren eller någon annan yrkesutbildad person som vårdar patienten hämtar
uppgifterna i Receptcentret.

•

Behandlande läkaren eller någon annan yrkesutbildad person som vårdar patienten utreder
medicineringen med patienten, patientens anhöriga eller andra aktörer som vårdar patienten, till
exempel hemvården.

•

Patientens medicinering framgår av remissen.

•

Patienten har med sig en förteckning över de läkemedel hen använder vid ankomsten till
avdelningen.

Uppgifter behövs speciellt om de läkemedel patienten använder vid sin ankomst till vårdavdelningen, både
receptbelagda läkemedel (elektroniska recept, andra recept) och andra läkemedel.
Ofta är det också nyttigt att veta vilka läkemedelskurer patienten tagit strax före sin ankomst till
avdelningen. Observera också att den medicinering patienten använder kan avvika från den medicinering
hen förskrivits.
Patientens läkemedelsförteckning på vårdavdelningen
Elektroniska recept skrivs inte ut i Receptcentret för medicinering på vårdavdelning.
Hur läkemedel som ordinerats per elektroniskt recept behandlas i läkemedelsförteckningarna varierar
mellan olika patientdatasystem. Av patientdatasystemet ska det ändå alltid framgå om läkemedlet
förskrivits med elektroniskt recept i Receptcentret.
Patienten skrivs ut
I samband med utskrivningen planerar läkaren den fortsatta läkemedelsbehandlingen för patienten och
utfärdar de recept som behövs för läkemedelsbehandlingen.
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Läkaren skriver ut behövliga recept på de nya receptbelagda läkemedlen i Receptcentret.
Vid behov kontrollerar och rättar läkaren recept på receptbelagda läkemedel som patienten använder efter
avdelningsperioden, exempelvis när det gäller doseringen. Vid behov förnyar läkaren de elektroniska
recepten.
Elektroniska recept på läkemedel som patienten inte kommer att använda efter avdelningsperioden
makuleras av läkaren senast i det här skedet. Recept makuleras i samförstånd med patienten.
Utskrifter till patienten
En patientanvisning över nya elektroniska recept skrivs ut. En patientanvisning rekommenderas att skrivs ut
också över förnyade recept.
I samband med utskrivningen kan patienten också få en utskrift av sammanställningen i syfte att underlätta
läkemedelsbehandlingen hemma.
Vidare måste man överväga om patienten också behöver en utskrift av doseringsanvisningarna.
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17 Patientens rättigheter
De riksomfattande tjänsterna inom Kanta-informationssystemen grundar sig på FPA:s lagstadgade
skyldigheter. I verksamheten beaktas de rättigheter som medborgarna har enligt social- och hälso-och
sjukvårds- samt dataskyddslagstiftningen. Recepten sparas i den centraliserade databasen som kallas
Receptcentret i Kanta-tjänsterna.
FPA är Receptcentrets personuppgiftsansvarig tillsammans med tillhandahållare av social- och
hälsovårdstjänster, apotek och självständiga läkemedelsförskrivare.
Patienten har följande rättigheter gällande Receptcentret för Kanta-tjänsterna
•

rätt att bli informerad

•

rätt att ta del av egna uppgifter

•

rätt att kräva rättelse av felaktiga uppgifter (rätt till rättelse)

•

rätt att få logguppgifter

•

rätt att besluta om utlämnande av sina uppgifter

17.1 Patientens rätt att bli informerad
Patienten ska ges information om det elektroniska receptet och patientens rättigheter i anslutning till det
innan receptet utfärdas. Patienten får också information om informationssystemtjänster i anslutning till
elektroniska recept, även via Mina Kanta-tjänsten. Uppgifterna ges i korthet muntligt innan receptet skrivs ut
och i en mer omfattande skriftlig patientbroschyr. Uppgifterna ges också på Mina Kanta-sidorna. Uppgifterna
om den information som getts till personen sparas i viljeyttringstjänsten i Mina Kanta.
Information om behandling av personuppgifter regleras i EU:s dataskyddsförordning. FPA:s webbplats för
Kanta-tjänster innehåller dataskyddsbeskrivningar om olika tjänster för informering av patientens
rättigheter. Av dataskyddsbeskrivningarna framgår bland annat vilka personuppgifter som finns i registret
och hur uppgifterna används samt vilka rättigheter personen har till registren i fråga och hur rättigheterna
kan användas.

17.2 Patientens rätt att ta del av sina egna receptuppgifter (rätt till insyn)
Utgående från rätten till insyn har patienten rätt att kontrollera vilka uppgifter om honom eller henne som
lagrats i Receptcentret. Rätten att få information, dvs. rätten att ta del av uppgifter som gäller patienten
själv, grundar sig på dataskyddsförordningen och dataskyddslagen.
Förfarande:
På Mina Kanta-sidorna kan patienten kontrollera sina egna uppgifter som finns i Receptcentret. Personen ser
på Mina Kanta-sidorna uppgifter om sina recept och relaterade expedieringsanteckningar samt uppgifter om
de förbud hen har gjort.
Patienten har också möjlighet att be FPA om de receptuppgifter som sparats om hen. Närmare anvisningar
finns på https://www.kanta.fi/potilaan-oikeudet-resepti-palvelussa
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För en skriftlig begäran om insyn finns en blankett tillgänglig på FPA:s Kanta Extranät. Tillhandahållare av
hälso- och sjukvårdstjänster ska se till att blanketter finns tillgängliga vid behov. Patienten ansvarar för att
blanketten fylls i och skickas till FPA. Begäran lämnas in per post, krypterad e-post till FPA:s
registratorskontor, på FPA:s verksamhetsställe eller per telefon.
För en begäran om insyn finns en blankett tillgänglig på FPA:s Kanta Extranät. Tillhandahållare av hälso- och
sjukvårdstjänster och apoteket ska se till att blanketter finns tillgängliga vid behov. Patienten ansvarar för
att blanketten fylls i och skickas till FPA. Patienten kan lämna in begäran per post eller krypterad e-post till
FPA:s registratorskontor, på FPA:s verksamhetsställe eller per telefon.
Patienten kan dock lämna in en begäran om insyn även till en tillhandahållare av social- eller
hälsovårdstjänster eller till ett apotek som är skyldigt att skicka den per post eller krypterad e-post till FPA:s
registratorskontor. Patienten får inte debiteras en avgift för behandlingen och ärendet antecknas inte i
patientjournalen.

17.3 Patientens rätt att få felaktiga receptuppgifter rättade (rätt till
rättelse)
Patienten har rätt att få inexakta och felaktiga uppgifter om sig själv rättade, om hen upptäcker fel i
uppgifterna i Receptcentret. Om receptet är felaktigt kan den läkemedelsförskrivare som vårdar patienten
göra nödvändiga rättelser i receptet. På apoteket kan nödvändiga tekniska korrigeringar göras i receptet i
samband med expedieringen.
Förfarande:
Patienten ska lämna en begäran om rättelse till den person som gjort den felaktiga anteckningen eller till
den organisation hos vilken personen som gjort felet har varit anställd när felet begicks.
Blanketten för begäran om rättelse finns på FPA:s Kanta Extranät. Tillhandahållare av social- eller
hälsovårdstjänster eller apoteket ska se till att blanketter finns tillgängliga vid behov.
Om den som rättar en felaktig anteckning inte kan göra nödvändiga rättelser, kan receptet rättas endast av
FPA. Då ska tjänsteproducenten eller apoteket lämna in ett skriftligt uppdrag med motivering till FPA för att
rätta uppgiften samt en begäran om rättelse från patienten.
Om det anses att det inte finns förutsättningar för rättelse, ska ett skriftligt beslut om vägran fattas.
Patienten kan efter att ha fått beslutet om vägran föra ärendet till dataombudsmannen för behandling.
För behandlingen av yrkandet får ingen avgift tas ut av patienten.
Handlingar som hänför sig till rättelse av en felaktig anteckning skickas efter korrigeringen till hälso- och
sjukvårdsproducentens arkiv för förvaring i 12 år.

17.4 Patientens rätt att få logguppgifter
Med stöd av rätten att få information har patienten även rätt att få tillgång till de så kallade logguppgifterna,
det vill säga få veta vilka tillhandahållare av social- eller hälsovårdstjänster eller apotek har läst eller
behandlat uppgifterna om patienten i Receptcentret.
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Förfarande:
Personen ser på Mina Kanta-sidorna vilka tillhandahållare av social- och hälsovårdstjänster och apotek som
har läst och använt personens uppgifter i Receptcentret, dock inte läsarnas eller användarnas
personuppgifter eller vissa andra uppgifter som patienten inte har rätt att få enligt receptlagen.
Även utlämnande av uppgifter som uppstått i samband med användningen av tjänsten Elektroniskt recept i
Europa, dvs. sökningar som gjorts av utländska apotek, kan följas via Mina Kanta-sidorna.
Mina Kanta-sidorna visar inte namnet på en enskild läkare eller någon annan person som läst recepten. Ett
undantag till detta är dock namnuppgifterna för självständiga yrkesutövare inom den privata hälso- och
sjukvården samt namnuppgifterna för läkare som ordinerar läkemedel med en webbläsarbaserad
receptapplikation för privat bruk. Om läkemedelsförskrivaren inte agerar i någon organisations namn utan i
sitt eget namn, visar Mina Kanta-sidorna den aktuella läkarens uppgifter i utlämningslogguppgifterna för
receptet.
Patienten har också möjlighet att skriftligen be FPA om logguppgifter. Patienten har dock inte rätt att få
logguppgifter om detta skulle medföra allvarlig fara för patienten själv eller någon annans rättigheter.
Begäran lämnas in till FPA antingen per post med blanketten för begäran om logguppgifter eller genom
krypterad e-post till FPA:s registratorskontor eller på FPA:s verksamhetsställe eller per telefon. Mer
information: https://www.kanta.fi/sv/patientens-rattigheter-i-recepttjansten
Blanketten för erhållande av Receptcentrets logguppgifter finns på FPA:s Kanta Extranät. Tillhandahållare av
social- och hälsovårdstjänster och apoteken ska se till att blanketter finns tillgängliga vid behov.
Patienten ansvarar för att blanketten fylls i och skickas till FPA. Patienten kan dock också lämna in en
blankett för logguppgifter till FPA:s verksamhetsställe, hälso- och sjukvården eller ett apotek som är skyldigt
att lämna in den till FPA. Patienten får inte debiteras en avgift för behandlingen och ärendet antecknas inte i
patientjournalen. Patienten kan få samma tidigare begärda uppgifter på nytt endast om det finns grundad
anledning till det. För de uppgifter som ska lämnas på nytt tar FPA ut en avgift som inte får överskrida
kostnaderna för att lämna uppgifterna.
Om patienten utifrån logguppgifterna anser att hens uppgifter har lästs eller behandlats utan tillräckliga
grunder, kan patienten lämna en begäran om utredning om grunderna för användningen av uppgifterna till
FPA, hälso- och sjukvården eller apoteket, som ska lämna en utredning om grunderna för användningen av
uppgifterna. Vid misstanke om missbruk kan patienten kontakta organisationens eller apotekets
dataskyddsombud.
Patienten kan föra ett ärende som gäller lämnande av logguppgifter eller missbruk av uppgifter till
dataombudsmannen för behandling.

17.5 Patientens rätt att besluta om utlämnande av uppgifter
De uppgifter om patientens recept och expedieringen som finns i Receptcentret får utan hinder av
sekretessbestämmelser lämnas ut till tjänstetillhandahållare inom social- och hälsovården och
läkemedelsförskrivare för ordnande och genomförande av patientens hälso- och sjukvård.
Patienten har dock rätt att förbjuda utlämnande av individualiserade recept till dessa organisationer och
apotek. Förbudet kan återkallas när som helst. En minderårig med beslutsförmåga kan självständigt
meddela förbud. En minderårigs vårdnadshavare eller lagliga företrädare har inte rätt att förbjuda
utlämning. En minderårig med beslutsförmåga har dessutom rätt att förbjuda att uppgifter i ett elektroniskt
recept lämnas ut till vårdnadshavaren eller någon annan laglig företrädare.
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Förfarande:
Förbudet och återkallandet av det kan anmälas till vilken tillhandahållare av social- och hälsovårdstjänster
som helst som anslutit sig till det elektroniska receptet. Patienten kan också meddela förbud och återkalla
förbudet på Mina Kanta-sidorna. Uppgiften om förbudet sparas i Kanta-tjänsternas viljeyttringstjänst.
Tjänstetillhandahållaren ska på patientens begäran ge en utskrift av förbudet. Utskriften ska bland annat
innehålla uppgifter om förbjudna specificerade recept samt en utredning som nämns närmare i lagen. Om
patienten meddelar förbudet via Mina Kanta-sidorna ska hen ges motsvarande uppgifter på Mina Kantasidorna.
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18 Störningssituationer
En kontinuerlig och säker läkemedelsbehandling får inte äventyras i störnings- och undantagssituationer.
Vid störnings- och undantagssituationer iakttas FPA:s anvisningar.
I hälso- och sjukvårdsenheter, inklusive apotek, uppstår störningar i anslutning till elektroniska recept i
huvudsak av tre orsaker:
•

en störning i det patient- eller apoteksdatasystem som används eller

•

en störning i Receptcentret eller

•

en störning i datakommunikationen.

I dessa störningssituationer följs de anvisningar för störningssituationer som enheten själv utarbetat och
som finns beskrivna i organisationens Informationssäkerhetsplan. Anvisningarna ska kontrolleras och
uppdateras regelbundet i överensstämmelse med Informationssäkerhetsplanen.
Inom social- eller hälsovården
Under störningssituationer görs recepten upp antingen som pappers- eller telefonrecept. Alla uppgifter om
receptet förs in i patientdatasystemet. Vid en störning som berör patientdatasystemet eller förbindelsen till
patientdataarkivet förs uppgiften in då störningssituationen är över. Läkemedel som förskrivs på något
annat sätt än med elektroniskt recept ska alltid motiveras. Orsaken till att ett pappers- eller telefonrecept
görs upp kan vara:
•

en teknisk störning

•

brådskande läkemedelsbehandling i en undantagssituation

•

annan orsak

•

preparat med specialtillstånd

Läkemedelsförskrivaren ska i ett pappers- och telefonrecept dessutom alltid ange den plats där receptet
gjorts upp (organisation) samt ange om det är fråga om inledande av användningen av läkemedlet (ja/nej).
Om pappersreceptblanketter används vid en störning ska motiveringen till att pappersrecept används
skrivas in i avsett fält på receptblanketten.
Vid störningar görs narkotikarecept upp på narkotikablanketten. Då skrivs motiveringen till att
pappersrecept används in i fältet för doseringsanvisning på narkotikablanketten.
Den europeiska receptblanketten kan användas vid sådana störningar och undantagssituationer där man
inte kan skriva ut receptet för inköp utomlands.
Med telefonrecept får endast den minsta förpackningen av HCI-läkemedel förskrivas.
På apoteket
Apoteket är skyldigt att i störnings- eller undantagssituationer eller av någon annan orsak lagra recept som
förskrivits i pappersform eller per telefon (exklusive ett skriftligt europeiskt recept) i Receptcentret i
samband med expedieringen av läkemedlet, eller när en teknisk störning förhindrar omedelbar lagring, så
snart det är möjligt. Samtidigt kan även uppgifter om andra skriftliga recept sparas i Receptcentret. Apoteket
kan samtidigt spara sådana pappers- och telefonrecept i Receptcentret som inte expedieras samtidigt.
Receptblanketten i pappersform förvaras på apoteket i fem år.
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Om störningen gäller ett enskilt apotek, hänvisar apoteket kunden till ett annat apotek, om det inte visar sig
besvärligt för kunden.
Om förbindelsen till Receptcentret är avbruten försöker apoteket utreda innehållet i kundens recept i
Receptcentret med hjälp av befintliga dokument (patientanvisningen, sammanställningen eller remsan på
en tidigare expedierad läkemedelsförpackning) så att apoteket entydigt kan försäkra sig om att själva
läkemedlet, dess form, styrka och dosering blir de riktiga för patienten.
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