
 

Läkemedelsverkets föreskrift om ”obs” på recept 
 

Följande text kom på Läkemedelsverkets hemsida den 10 april: 

”Läkemedelsverkets föreskrifter LVFS 2009:13 reglerar bland annat hur förskrivning och utlämnande 

av läkemedel på apotek ska gå till. Den 1 mars 2015 trädde nya ändringar i kraft. Bland annat ska för-

skrivaren nu markera på receptet om användningen avviker från läkemedlets godkända användnings-

område (indikation). Detta gäller alla läkemedel och inte enbart preventivmedel som det felaktigt har 

rapporterats om.  

Alla läkemedel godkänns för ett eller flera specifika användningsområden, så kallade indikationer. Godkännandet 

baseras bland annat på vilka patientgrupper man har studerat läkemedlet på, till exempel med avseende på ålder 

och sjukdomstillstånd. Den godkända indikationen finns dokumenterad i läkemedlets produktresumé (SmPC). 

I Sverige har legitimerade läkare rätt att förskriva läkemedel även utanför den godkända indikationen om det finns 

stöd för användningen utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Denna praxis benämns vanligen ”fri förskriv-

ningsrätt”. Läkaren tar då ett större personligt ansvar för att patienten får en behandling som är verksam, och inte 

utsätts för onödiga risker.” 

 

 

I artiklar i pressen, bl.a. i Ottar, finns beskrivet att apotek nekat att lämna ut preventivmedel till kvin-

nor under 18 år med hänvisning till att medlen ej är testade på denna åldersgrupp 

 

Jag har idag varit i kontakt med Maria Björkman, Läkemedelsinspektör på Läkemedelsverket för att 

klargöra vad som gäller kring preventivmedel och förskrivning av barnmorskor utifrån förändringen 

ovan. 

 Vid förskrivning av preventivmedel till kvinnor under 18 års ålder behöver ej ”obs” användas. 

I FASS står t.ex för Evra: ”Preventivmedel för kvinnor. EVRA är avsett för kvinnor i fertil ål-

der. Säkerheten och effekten har fastställts för kvinnor mellan 18 och 45 år.” Indikationen är 

dock inte åldersberoende. 

 Barnmorskor har rätt att skriva ”obs” vid behov. Vid förskrivning till en mycket ung kvinna, 

t.ex. en 13-åring kan barnmorskan skriva ”obs” för att underlätta för farmaceuten att handlägga 

utlämnandet av preparatet  

 

 

Sammanfattning: Vi fortsätter förskrivning av preventivmedel som tidigare. I enstaka fall kan ”obs” 

användas för att underlätta för farmaceuten och patienten 
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