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Versionsnummer

3.0
Diarienummer

Arbetsplats- och förskrivarkod samt
receptblanketter
Arbetsplatskod på recept är obligatorisk för att läkemedlet ska expedieras
inom läkemedelsförmånen. I annat fall kommer patienten själv att få betala
hela läkemedelskostnaden.
Region Dalarna har lokal budgetering av läkemedelskostnader och därför
ska även hjälpmedelskort och livsmedelsanvisningar förses med
arbetsplatskod.
Förskrivarkod är ett krav för alla läkemedel och teknisk sprit. Saknar
receptet förskrivarkod måste patienten ta förnyad kontakt med sin
förskrivare för att få ett nytt giltigt recept.

Ny receptblankett
Den 1 juli 2020 togs en ny receptblankett i bruk för förskrivning till
människa. Den nya blanketten ersätter de tidigare receptblanketterna och
ska användas vid förskrivning av alla läkemedel, även särskilda läkemedel.
Den 1 maj 2021 blir de gamla receptblanketterna ogiltiga.

Beställning av streckkod och receptblanketter
Receptblanketter beställs från Postnord Strålfors AB enligt nedan.
Förskrivar- och arbetsplatskod ska vara påförd eller påklistrad på receptet i
en för apoteken maskinläsbar form. Såväl tomma som färdigtryckta
receptblanketter samt klisteretiketter kan beställas från Strålfors. Ifylld
beställningsblankett skickas till
E-post: customer.service@stralfors.se
eller
Adress: Postnord Strålfors, 341 84 Ljungby
Se prislista

Klisteretiketter med förskrivarkod/arbetsplatskod kan även beställas från
Printeliten (möjligt att beställa mindre mängd än från Strålfors):
E-post: falun@printeliten.se
Telefon: 023-70 90 69

Upprättat av Levrén Karin /Central förvaltning Hälso- och sjukvårdsenhet /Falun
För verksamhet Hälso- och sjukvård Dalarna
Dokumentsamling Recept och kostnader
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Hur ser koden ut?
Förskrivarkod : För varje förskrivare en individuell kod på 7 siffror.
Arbetsplatskod: Regionens arbetsplatskod kan vara 7, 9 eller 13 siffror.
Den börjar i vår region alltid med 20 och bestäms och hanteras av regionen
beroende på hur läkemedelskostnaderna ska kunna följas och budgeteras.

Så får du dina koder
Förskrivarkod delas ut av Socialstyrelsen. Uppgift om din förskrivarkod
kan endast ges av Socialstyrelsens enhet för behörighet och
patientsäkerhet telefon 075-247 30 00 alternativt

hosp@socialstyrelsen.se
De som inte har svensk läkarlegitimation, liksom diabetessköterskor och
stomisköterskor, har inte någon personlig förskrivarkod utan s.k.
gruppkoder.
Arbetsplatskod beställs via blankett på www.regiondalarna.se/lakemedel

