
2022-12-02  

2022-12-02 
 

 

 

 Sida 1 
 

Förskriva extemporeläkemedel på recept/dosrecept 

 

Extemporeläkemedel är läkemedel som tillverkas av apotek om godkända 

läkemedel inklusive licensprodukter inte kan användas för att tillgodose en 

patients medicinska behov. Det kan vara att en specifik styrka eller 

beredningsform krävs men också pga. allergi. Läkemedlet kan tillverkas för en 

enskild patient men kan också tillverkas i större kvantiteter och det kallas då 

lagerberedning.  

Det finns information om extemporeläkemedel på Apoteket Produktion & 

Laboratorier ABs (APL) hemsida under rubriken ”Vård och apotek”.  

Det går också bra att kontakta APL för att göra en förfrågan om huruvida en 

specifik produkt går att tillverka. Apotek kan också vara behjälpliga med att 

undersöka om extemporetillverkning av en produkt är möjlig. 

När det gäller extemporeläkemedel så saknas det bipacksedel. Förskrivande 

läkare ansvarar därför för att patienten får den information den behöver. 

Apoteket beställer produkten först då patienten meddelar att de vill få receptet 

expedierat. Det tar normalt fyra arbetsdagar innan produkten finns på apoteket 

att hämta ut. Vid akut behov kan förskrivare kontakta apotek för expressleverans.  

 

Utfärda recept 

Då receptet förskrivs måste ”Icke godkända läkemedel” markeras. I vissa fall kan 

preparatet sökas fram i fältet ”Läkemedel”. Om preparatet inte är sökbart anges 

”Extempore e-förskrivning” i läkemedelsfältet. Det antal som står angivet i de 

röda rutorna ska inte ändras. Har preparatet sökts fram anges endast dosering, 

förpackningsstorlek samt antalet förpackningar i fältet för doseringsanvisning. 

Har däremot ”Extempore e-förskrivning” valts i läkemedelsfältet behöver 

doseringsanvisningen innehålla uppgifter om läkemedlets namn/beredningens 

komposition, förpackningsstorlek, antal förpackningar samt dosering (t.ex. 

Karbamid i Locobase kräm, 5%, förpackning 500 g, antal 3 st, Smörjes 3 gånger 

dagligen.). 

 

 

https://www.apl.se/
https://www.apl.se/
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Om patienten har dosdispensering 

För att förskriva extemporeläkemedel i Pascal så använd knappen ”Ny 

förskrivning”. Extemporeläkemedel som är lagerberedningar kan antingen sökas 

med namn eller varunummer. Tänk på att bocka i rutan ”Sök även bland icke-

godkända läkemedel”. Oftast dispenseras inte extemporeläkemedel så tänk på 

att du i de flesta fall behöver byta till fliken ”Helförpackning”.  

Om läkemedlet inte är en lagerberedning behöver en fritextordination göras. I 

fliken ”Ny förskrivning” så söker man efter gruppnamnet ”Extempore”  

(skriv ”exte” eller ”660000”). I fältet ”Specificera extemporeförskrivning” anges 

läkemedlets namn/komposition, beredningsform, styrka och totalmängd.  

Tänk på att ange vilken mängd läkemedel per uttag som patienten ska få hämta 

ut antingen i doseringstexten eller som förskrivarkommentar till apoteket. 

 

Högkostnadsskydd 

Extemporeläkemedel ingår i läkemedelsförmånen. 

 

 

 

 

Namn/komposition, förpackningsstorlek, antal 

förpackningar och dosering anges i doseringsfältet. 
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För mer information om extemporeförskrivning läs här: 

Extemporeläkemedel - Läkemedelsverket 

Apoteket Produktion & Laboratorier AB (APL) 

APLs produktregister 

AIDA - APLs informationsdatabas 

Pascal handbok – E-hälsomyndigheten 

Produkt- och artikelregistret VARA – E-hälsomyndigheten 

 

 

Anna Lengstedt, Klinisk farmaceut  

Linn Svensson, Leg. Apotekare  

Enheten för kvalitet och utveckling 

 

 

https://www.lakemedelsverket.se/sv/tillstand-godkannande-och-kontroll/tillverkningstillstand/tillstand-for-extempore-lagerberedning-och-rikslicens#hmainbody1
https://www.apl.se/
https://www.apl.se/samhallsuppdraget/vart-produktregister.html
https://www.apl.se/samhallsuppdraget/aida.html
https://www.inera.se/tjanster/alla-tjanster-a-o/pascal/#section-5318
https://www.ehalsomyndigheten.se/tjanster/yrkesverksam/vara/

