
Studera när du vill. Ett roligt och tidseffektivt sätt att lära sig 
då resor och spilltid elimineras. Du kan när som helst med 
personlig inloggning gå in via internet och nå dina kurser.

E-learning 
Expeditionsförfattningar på apotek 

Utbildningar som gör skillnad

E-learning Studera på distans

Målgrupp
I första hand farmacevter som behöver uppdatering eller reaktivering inom området, samt EU-
farmacevter från länder inom eller utanför EU. Även apotekstekniker med receptbehörighet som behöver 
fräscha upp eller bygga på sina kunskaper. 

Utbildningsmål
Kursen ger dig en grundläggande kompetens för att arbeta patientsäkert med receptexpedition på apotek. 
Du får förståelse för vikten av att kunna regelverket. Kan skilja på kunskap som du måste ha och det som 
du ska känna till och snabbt veta hur/var du ska få fram aktuell information. Kursen ger dig förståelse för 
vikten av att dokumentera, hur du gör det samt kännedom om GPP, God apotekssed i Sverige.

Kursinnehåll
Utbildningen är uppdelad i 6 lektioner (totalt cirka 3 timmars studier) som avslutas med uppgifter och fall. 

Kunskapstest ingår liksom utvärdering av utbildningen. 

Personligt, specificerat kursintyg kan skrivas ut efter genomgången och godkänd kurs.

Lektion 1: Legitimation och kompetens, Apotek; Del av hälso- och sjukvården, Anmälnings- och 
tystnadsplikt, GPP och etiska regelverk, Läkemedelslagen
Lektion 2: Godkännandeprocedurer, Receptstatus, Förteckningar och register, Läkemedelstyper, NLM, 
Kosttillskott m m.
Lektion 3: Förordnande av läkemedel och teknisk sprit, Tillämpningar och defintioner, Jourdos, 
Information vid förskrivning och utlämnande
Lektion 4: Förskrivning via telefon och telefax, EES recept, Receptuppgifter, Förskrivar- och 
arbetsplatskod, Förtryckta recept, Intervall, Rekvisitioner
Lektion 5: Kontroll och ändring av förordnande, Utbyte, Beredning, Färdigställande och utlämnande, 
Utlämnande mot rekvisition, Receptfria läkemedel
Lektion 6: Läkemedelsförmåner och högkostnadstrappan, Generika och utbyte, 90-dagarsregeln, 
Schengenintyg, Reklamationer, Biverkningsrapportering, Licenser.

Avgift 
995 SEK exkl moms.

Information
Annika Tengvall, annika.tengvall@lakemedelsakademin.se 
Jenny Hagberg, jenny.hagberg@lakemedelsakademin.se

Anmälan görs på www.lakemedelsakademin.se
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https://www.lakemedelsakademin.se/produkt/expeditionsforfattningar-2017-e-learning/

