Region Skåne
Gemensam servicefunktion
Vårdgivarservice

Information och ansökan om arbetsplatskoder
Denna information riktar sig till legitimerade läkare och sjuksköterskor verksamma
inom Region Skåne som inte har vårdavtal med Region Skåne eller som inte har
lagetablering i Region Skåne.

Arbetsplatskod och förskrivarkod ska anges på receptet som en streckkod.
Arbetsplatskod är obligatoriskt för att kunden ska få tillgodoräkna sig kostnaden inom
läkemedelsförmånen. Saknas arbetsplatskod kan receptet expedieras men det blir utan
läkemedelsförmån för kunden. Förskrivarkod är obligatoriska på alla recept. Saknas
förskrivarkod kan receptet inte expedieras av apotek.
Det är respektive landsting som avgör om ett arbetsplatsförhållande föreligger. Region
Skåne tilldelar arbetsplatskod endast om:
•
•
•

Förskrivaren har svensk läkarlegitimation och rätt att förskriva läkemedel.
Förskrivaren är folkbokförd eller har arbetsplatsen förlagd i Skåne
Förskrivaren har undertecknat ”Försäkran” och ”åtagandet” i ansökan

Både aktiva, icke kliniskt och pensionerade förskrivare ska ansöka om arbetsplatskod genom
att använda blanketten Ansökan om arbetsplatskod.
Icke kliniskt och pensionerade förskrivare ska bifoga ”Intyg om förskrivningsrätt” från
Socialstyrelsen till ansökan om arbetsplatskod
Intyg om förskrivningsrätt beställer du från Socialstyrelsen via e-post till
hosp@socialstyrelsen.se Ange fullständigt namn och personnummer i mailet. Därefter
meddelar Socialstyrelsen oss om intyget via e-post.
Om du startar en ny verksamhet ska du anmäla det till IVO. Blankett för anmälan om
registrering av ny verksamhet finns här Anmälan PSL. Du får ett registerutdrag när
verksamheten är registrerad. Registerutdraget och intyg om förskrivningsrätt ska bifogas
till ansökan om arbetsplatskod.
Arbetsplatskoden upphör att gälla om verksamheten eller folkbokföringsadressen flyttas
utanför Skåne.
Bifogat finner du blanketten Ansökan om arbetsplatskod. Fyll i blanketten och skicka den
till adressen som anges i ansökan. Tilldelning av arbetsplatskod förmedlas via mail.

Ansökan om arbetsplatskod
Obligatoriska uppgifter
Kryssa i vilken egenskap förskrivning ska ske

Pensionär

Icke kliniskt

Tilldelad arbetsplatskod (ifylles av Region Skåne)

Verksamhet1

Namn/företagsnamn

Personnummer/organisationsnummer

Förskrivarkod

Specialitet

Folkbokföringsadress/Mottagningsadress

Postnummer och ort

Tfn

E-postadress

1

Mobil

Kommer verksamhetens vårdkontakter att till väsentlig del utgöras av distanskontakter (vårdkontakt inom öppen vård där hälso-

och sjukvårdspersonal och patient är rumsligt åtskilda)?

Ja

Nej

Försäkran
Försäkran om följsamhet till Skånelistan
Undertecknad åtar sig att vid förskrivning av läkemedel följa Skånelistan samt andra
riktlinjer från Läkemedelsrådet. Se länken nedan för mer information.
http://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/lakemedel/

Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Åtagande (gäller ej för verksamhet)
Undertecknad åtar sig att använda arbetsplatskoden endast för förskrivning av läkemedel
till sig själv och till närstående.

Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Ansökan skickas till:
Region Skåne
Gemensam servicefunktion Vårdgivarservice
Arbetsplatskod
Medicon Village, Byggnad 203
223 81 Lund

1

Förskrivare som vill starta en hälso- och sjukvårdsverksamhet ska bifoga ett registerkort från IVO.

