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Praktisk hantering licensansökningar i KLAS
Bakgrund

Sedan 1 oktober 2015 sker licenshantering via KLAS (kommunikationslösning för licensansökan),
vilket innebär att alla licensmotiveringar och - ansökningar sker elektroniskt via en webblösning.
KLAS ger stöd för att elektroniskt kunna motivera, ansöka och komplettera licensärenden. Detta
innebär att förskrivaren fyller i licensmotiveringen via ett webbformulär och känslig information
skickas därmed på ett säkert sätt. Ansökan görs sedan av ett apotek. I KLAS kan alla apotek se
vilka licenser som finns och en beviljad licens är giltig på alla öppenvårdsapotek i Sverige.

Praktisk hantering för licensansökningar i KLAS

För journalsystemen i Region Skåne finns det en direktlänk till formuläret Licensmotivering via etjänst, under rubriken Länkar.
1. Fyll i ansökan via webben. Efter sändning visas en kvittens att överföringen lyckats.
2. Innan tjänsten stängs tryck på ”Skapa PDF” och skriv ut ansökan. Spara inte ner ansökan.
3. Ansökan läggs till journalen (samma rutin som för annan papperskorrespondens som hör till
patientjournalen)
4. Gör en sedvanlig journalanteckning
Efter att kvittenssidan stängts har förskrivaren inte längre åtkomst till uppgifterna som angivits.
Önskar Läkemedelsverket en komplettering av ansökan kommuniceras det via post och
förskrivaren får då en engångskod som ger åtkomst till aktuell motivering via KLAS så att
blanketten kan kompletteras. För utskrift och journalföring av kompletterad ansökan upprepas
proceduren ovan.
OBSERVERA! Det är viktigt för informationssäkerheten att informationen finns tillgänglig på rätt
sätt och att sekretessbelagda uppgifter inte kommer på avvägar. Spara därför inte ner
uppgifterna på annan lagringsplats. Samtidigt är det viktigt att kopia av ansökan journalförs.
Enskild licens är för patientens behov och utlämnande får ske mot rekvisition och recept till
patient. Licensen är inte knuten till den motiverande förskrivaren eller dess arbetsplats under
förutsättning att det i beslutet inte anges särskilda villkor.
Avser ansökan inte enskild patient utan en licens för verksamheten (så kallad generell licens)
hanteras den i webbtjänsten KLAS och sparas enligt rutin som verksamheten upprättar. En
generell licens kan sökas för en klinik, ett verksamhetsområde eller ett helt sjukhus. ApoEx
Malmö anges då som det apotek som ska sköta ansökan.

