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Svenska Läkaresällskapet (SLS) är en politiskt och fackligt obunden organisation, som arbetar 

för förbättrad hälsa och sjukvård med patientens bästa för ögonen. Utifrån synpunkter från 

Svensk Förening för Allmänmedicin, Sektionen för läkemedelslära och Kommittén för 

läkemedelsfrågor vill vi avge följande yttrande. 

 

Svenska Läkaresällskapet välkomnar att Läkemedelsverket omprövat kravet på obs-

markering vid all förskrivning utanför läkemedlets produktgodkännande och tillstyrker att 

förskrivaren skriver ”OBS” på receptet då högsta rekommenderade dos har överskridits. 

Svenska Läkaresällskapet förespråkar att man återgår helt till formuleringen ”OBS” istället 

för ”OBS dos”, eftersom denna är väl inarbetad i förskrivarkåren. Formuleringen ”OBS 

ändamål” (om än frivillig) anser vi är olycklig, framför allt därför att termen ”ändamål” inte 

är att likställa med ordinationsorsak och/eller indikation (se Socialstyrelsens termbank). Innan 

nya föreskrifter införs som specifikt reglerar kommunikationen i relation till den 

farmaceutiska efterkontrollen, bör man ha en samsyn i behandlingskedjan kring vad som kan 

och bör ingå i denna efterkontroll. Mot bakgrund av vad som anförts ovan rekommenderar 

Svenska Läkaresällskapet fullt ut en återgång till de krav som gällde före 1 mars 2015, d.v.s. 

endast markering av ordet ”obs” vid överskriden maximal dygnsdos. Svenska 

Läkaresällskapet föreslår därför följande lydelse av bestämmelsen:  

”Förskrivaren ska med ordet ”obs” markera på receptet om läkemedel förskrivs i större dos 

än vad som rekommenderas som högsta dos vid aktuell indikation.”  

Detta hindrar inte förskrivaren att på receptet lämna övriga upplysningar till farmaceuten som 

bedöms relevant för expedieringen. Denna möjlighet finns redan idag och vi anser inte att 

detta bör skrivas in i föreskriften.  

 

Att dosreceptet föreslås tas bort ser Svenska Läkaresällskapet som en fara i de fall där man 

kan behöva analoga metoder (datahaveri eller läkare utan tillgång till Pascal). 

 

 



Sida 2 av 2 

 

Man kan visserligen, som Läkemedelsverket skriver, även förskriva läkemedel till 

dospatienter på vanliga recept och e-recept, men för att dessa ska hamna i dospåsarna behöver 

man som förskrivare vara mycket tydlig med en sådan önskan på själva receptet och inte ens 

då är det säkert att dosapoteket godtar receptet som underlag för dispensering.  

Många av de patienter som står på dosdispenserade läkemedel gör så på grund av minskade 

kognitiva resurser och ett problem är att vissa utan hjälp utifrån glömmer bort att hämta sina 

dospåsar på apoteket och/eller missar att de ska hämta ut läkemedel som förskrivs i vanlig 

förpackning (flera exempel finns på patienter som inte tagit sitt antibiotika eftersom de väntat 

på att medicinen skulle hamna i dospåsarna). Det är för dospatienterna viktigt att de 

läkemedel som verkligen kan dispenseras blir dispenserade och att läkemedelsförskrivning av 

läkare som saknar möjlighet till inlogg i Pascal inte ska hindra att läkemedlet hamnar i 

dospåsen.  
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