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Information till VFU-handledare inom Läkarprogrammets kurs 6: 

Momentet receptlära 
 

Tema Gen ber om er hjälp att stödja studenternas lärande i receptskrivning. 

 

Att lära sig ordinera läkemedel är inte helt enkelt. Studenterna saknar idag behörighet att 

ordinera läkemedel elektroniskt i våra journalsystem och ges därför mycket små möjligheter 

till färdighetsträning. Från Gen-temat utgår därför en övningsuppgift för studenterna att 

genomföra under VFU på kurs 6. Tanken är att studenterna, vid minst tre tillfällen under sin 

VFU skriver ett pappersrecept till patienten, parallellt med att du som handledare skriver en 

elektronisk läkemedelsordination. Receptblanketter (kopior) kan studenterna skriva ut från 

kurswebben. Du som handledare kan sedan ge återkoppling till studenten. 

 

Studenterna har till sin hjälp två inspelade powerpoint-presentationer; ”Skriva recept” och 

”Läkemedelförmånen”, och länkar till Läkemedelsverkets receptskrivningsregler, men inte 

någon schemalagd föreläsning i receptlära. Bedömning av studenternas förmåga sker inom 

ramen för ordinarie examinationer.  

 

Om du har frågor eller synpunkter – kontakta mig gärna! 

 

Mvh Ylva Böttiger (ämnesföreträdare klinisk farmakologi) 

 

Ylva.bottiger@liu.se 

073-985 2556 

 

 

 

Studentinformation för uppgiften som bilaga nedan. 

Det finns också en separat information till VFU-handledarna.  
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Studentinstruktion receptlära, Läkarprogrammets kurs 6 
 

Läkare i Sverige skriver tillsammans över 100 miljoner recept under ett år! Du och dina 

patienter har mycket att vinna på att du gör jobbet rätt och säkert från början! 

 

Från kursmålen 

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna redogöra för principerna för en korrekt 

läkemedelsordination utifrån gällande förordningar. 

 

Uppgiften 

Vid minst tre tillfällen under dina VFU-placeringar (ej inom de diagnostiska specialiteterna), 

skriv en läkemedelsordination till en patient på ett pappersrecept, parallellt med att 

behandlande läkare skriver ordinationen elektroniskt. Be din handledare om återkoppling på 

receptet. Receptblanketter och instruktioner hittar du på Lisam. 

 

Till din hjälp 

Två Powerpointpresentationer på kurswebben: 

”Skriva recept” (ca 15 min med tal) 

”Läkemedelsförmånen” (ca 6 min med tal) 

Receptblanketter på kurswebben – att skriva ut och öva på. 

 

Läkemedelsverkets receptskrivningsregler 

https://lakemedelsboken.se/kapitel/regelverket_och_it-stod/receptskrivningsregler.html  

 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och 

hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården 

https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/om-patientsakerhet/centrala-lagar-och-

foreskrifter/hslffs-2017-37  (se nästa sida för ett kort utdrag) 

 

Om pappersblanketter kontra elektronisk förskrivning: 

Det finns flera goda skäl för dig att kunna förskriva läkemedel både på papper och i datorn. 

Regelverket är detsamma, men blir tydligare för dig när du övar på papper. Pappersrecept är 

fortfarande gällande reservrutin när datorsystemen inte fungerar. Hur du fyller i ett 

elektroniskt recept ser olika ut i olika journalsystem och ändras över tid. Pappersblanketten är 

densamma i hela landet. Tyvärr finns (ännu) ingen ”student mode” i den elektroniska 

läkemedelsmodulen i Cosmic. Men be gärna dina handledare att visa hur de gör under dina 

olika placeringar! 

Lycka till! 

Ylva Böttiger, ämnesföreträdare för farmakologi och klinisk farmakologi 
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Ett utdrag ur Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2017:37): 

 

”Den som ordinerar ett läkemedel ska säkerställa att ordinationen är lämplig med 

utgångspunkt i patientens behov. Det innebär att den som ska ordinera ett läkemedel särskilt 

ska göra en lämplighetsbedömning där hänsyn tas till patientens 

• hälsotillstånd 

• ålder 

• kön 

• läkemedelsanvändning 

• pågående behandling och utredning 

• överkänslighet mot läkemedel 

• eventuell graviditet eller amning.  

… 

De uppgifter om en läkemedelsordination som ska dokumenteras är  

• läkemedelsnamn eller aktiv substans 

• läkemedelsform 

• läkemedlets styrka 

• dosering 

• administreringssätt 

• administreringstillfällen 

• läkemedelsbehandlingens längd 

• ordinationsorsak 

• när och hur läkemedelsbehandlingen ska följas upp eller avslutas  

• i förekommande fall, anledningen till att läkemedlet inte får bytas ut  

• sådana övriga uppgifter som behövs för en säker hantering av läkemedlet. ” 

 


