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Bakgrund
• Det planeras just nu för Sambi-inloggning i tre olika 

webb-lösningar på E-hälsomyndigheten
• Här ges en kort presentation av pågående arbete



Förskrivningskollen



Förskrivningskollen
Förskrivningskollen är ett webbgränssnitt som möjliggör 
direktåtkomst till uppgifter ur Nationella Läkemedelslistan (NLL) 
för legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal i enlighet med 
lagen (2018:1212)

Informationen i Förskrivningskollen får användas för att 
åstadkomma en säker läkemedelsanvändning, bereda vård, 
komplettera journalen



Förskrivningskollen kan användas i 
följande situationer
• Ventillösning som ett tillfälligt komplement till Nationella 

Läkemedelslistan i väntan på anslutning av vårdsystem under 
övergångsperioden som slutar 1 juni 2022

• Reservlösning för verksamheter inom hälso- och sjukvården 
vid t.ex. driftstörningar i det egna elektroniska vårdsystemet

• Fritidsförskrivning som en del i arbetet med att minska 
andelen pappersrecept 



Inloggningsalternativ

Förskrivningskollen Sambi eLeg Inera

Offentligt finansierad vård Ja Nej Ja

Ej offentligt finansierad vård Ja Nej Nej

Fritidsförskrivare Ja? Ja Nej



Roller som stödjs

• Apotekare i vården
• Receptarie i vården
• Dietist
• Läkare
• Barnmorska

• Tandläkare
• Tandhygienist
• Sjuksköterska
• AT-läkare
• Läkare med förordnande



Attribut i SAML-biljetten (preliminärt)

• Förnamn
• Efternamn
• Legitimationskod
• Legitimerad yrkesgrupp
• Person-/samordningsnr
• Utökad yrkesgrupp

• Gruppförskrivarkod
• Vårdgivarid (obl)
• Vårdgivarnamn
• Vårdenhet, hsa-id
• Vårdenhetsnamn



Plan för inloggning
• Det ska fungera att logga in med Ineras centrala 

IdP den 1 maj 2021, samma dag som Nationell 
Läkemedelslista införs

• Inloggning med Sambi ska fungera i testmiljö 1 feb 
2021, men införs troligen i senare release



Förfrågan kundsamverkan
• En Sambi-lösning kräver anpassningar såväl hos EHM 

(SP och anvisningstjänst) som hos våra kunder (IDP) 
• Vi behöver ta fram Sambi-lösningen i samverkan med 

våra kunder för att säkerställa en fungerande lösning
• Hittills har vi haft en dialog med Region Stockholm, vi 

ser gärna att fler kunder involveras i kommande 
arbete med lösning och test



KLAS



Kommunikationslösning för 
licensansökan (KLAS)
• Förskrivare, i detta fall läkare, tandläkare och veterinär, kan 

utfärda recept och rekvisitioner på läkemedel som inte är 
godkända i Sverige.

• För att apotek ska kunna expediera denna typ av läkemedel 
krävs ett tillstånd till försäljning, en så kallad licens.

• Apotek ansöker om licens hos Läkemedelsverket.

• Förskrivare motiverar behovet av licens, en så kallad 
licensmotivering.



Kommunikationslösning för 
licensansökan (KLAS)
• KLAS förmedlar licensmotiveringar från förskrivare till apotek som 

vidare förmedlar licensansökningar till Läkemedelsverket för 
handläggning.



Kommunikationslösning för 
licensansökan (KLAS)
• KLAS finns tillgängligt för förskrivare och apotek via webbgränssnitt. 

• Inloggning för förskrivare sker med e-legitimation eller SITHS-kort.

• I KLAS kan förskrivare skapa, komplettera och skicka en motivering till 
ett apotek som söker upp en motivering och skickar en ansökan till 
Läkemedelsverket.

• Läkemedelsverket beslutar i licensärendet och förmedlar 
licensbeslutet till apoteket via KLAS.



KLAS planer för Sambi
• Godkänd inloggningsmetod som erbjuder fler 

attribut än vad dagens lösning ger
• Ett alternativ som i förekommande fall gör att 

användaren slipper använda sitt privata eLeg
• Planer finns men är inte tidsatta. Förskrivnings-

kollen ger troligen draghjälp inför 1 maj



E-recept över landsgränser



Svensk invånare expedieras i utlandet
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Utländsk invånare expedieras i Sverige
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Övrigt
• Circle of trust, litar på andra länders lösningar
• Använder Sambi infrastruktur men inte SSO, 

vilket innebär att det alltid sker en autentisering 
vid inloggning

• Arbete pågår med att förbereda för Sambi
• Tidsplanen beror av juridiska förutsättningar



Sambi anvisningstjänst



Gemensam anvisningstjänst
• Planer på att bjuda in deltagare från 

Förskrivningskollen, KLAS och E-recept över 
landgränser för att ta fram en myndighets-
gemensam anvisningstjänst för Sambi

• Målet är att påbörja arbetet hösten 2020 och att 
bli klar i tid inför en fungerande lösning i 
Förskrivningskollens testmiljö feb 2021



Tack


