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Arbetsplatskoder, ansökan och
tilldelning - anvisning
Bakgrund
Lagrum och styrande förutsättningar
Receptblanketter ska vara försedda med en streckkodsbaserad förskrivarkod
och arbetsplatskod.
Recept som saknar eller har en oidentifierbar arbetsplatskod kommer inte att
kunna expedieras inom läkemedelsförmånen.
Patienten får då betala hela kostnaden för läkemedlet, även om patienten har
frikort. (Sammanfattning från Lag och förordning om läkemedelsförmåner
(SFS 2000:160), Läkemedelsverkets föreskrifter, E-hälsomyndigheten).
Syfte
För att en patient ska få del av läkemedelsförmånen måste recept som utfärdas vara försedda med en arbetsplatskod.
Arbetsplatskoden används för uppföljning av läkemedelsförskrivning.
Omfattning
Arbetsplatskod krävs på recept samt även på hjälpmedelskort.
Roller/Ansvarsfördelning
Det är regioner som administrerar arbetsplatskoderna. Varje landsting/region
har en administratör som lägger upp nya koder och stänger de gamla. Arbetsplatskoden används för att landstingen/regionen ska kunna fördela kostnaden av läkemedelsförmånen på respektive arbetsplats.

Tilldelning och registrering av arbetsplatskoder för förskrivare i Norrbotten sker av Vårdkvalitetsenheten FO Läkemedel i Region Norrbotten.

Anvisning
Ansökan om arbetsplatskod
För att få en arbetsplatskod ska en ansökan göras på ansökningsblankett och
skickas till Vårdkvalitetsenheten Läkemedel via mail eller post.

Regionhuset E 3
Vårdkvalitetsenheten Läkemedel
Robertsviksgatan 7
971 89 LULEÅ
eller : marlene.eliasson@norrbotten.se
Ansökningsblankett hittas på dessa hemsidor:
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https://nllplus.se/For-vardgivare-inom-halso--ochsjukvard/Lakemedel/Lakemedelshantering1/Arbetsplatskoder1/
http://insidan.nll.se/Vardensarbetsatt/Lakemedel/Lakemedelshantering/Arbetsplatskoder--forskrivning/
Villkor för arbetsplatskod i Norrbotten:
1. Förskrivaren har svensk legitimation och rätt att förskriva läke-medel.
2. Förskrivaren har arbetsplatsen förlagd eller är folkbokförd i Norrbotten.
3. Pensionerad förskrivare som är folkbokförd i Norrbotten.
Fritidsförskrivning
Vid s.k. fritidsförskrivning ska förskrivare som arbetar inom Region
Norrbottens egen verksamhet använda verksamhetens kod även vid privat
förskrivning.
Tilldelning av arbetsplatskod
Tilldelning av arbetsplatskod sker efter ansökan och skickas till angiven
adress i ansökan (postadress eller e-mail).
Förändring av verksamheten som berör arbetsplatskod ska meddelas Vårdkvalitetsenheten Region Norrbotten.
Arbetsplatskodens uppbyggnad

Information om arbetsplatskodens uppbyggnad i Norrbottens län:
https://samarbeta.nll.se/producentplats/lakemedelsenheten/_layouts/15
/VISDocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP208-4-142
Beställning av receptblanketter och tryck av streckkod
Se information på denna sida:

https://www.nllplus.se/For-vardgivare-inom-halso--ochsjukvard/Lakemedel/Lakemedelshantering1/Receptblanketter--bestallning-/
Se Handbok för arbetsplatskoder i Region Norrbotten
Information om arbetsplatskodregistret:

https://www.ehalsomyndigheten.se/tjanster/nationella-erecepttjanster/arbetsplatskodsregistret/
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