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Ansökan och avtal om arbetsplatskod för 
vårdgivare som inte har vårdavtal med Region 
Stockholm och för privat förskrivning 
Beslut om arbetsplatskod fattas enligt 4 § förordningen (2002:687) om 
läkemedelsförmåner m.m.  

Region Stockholm tilldelar arbetsplatskod till den som 
• har en arbetsplats och är behörig att förskriva läkemedel eller det finns 

personer som är behöriga att förskriva läkemedel på 
arbetsplatsen/mottagningen,  

• är folkbokförd eller har arbetsplatsen/mottagningen förlagd i Region 
Stockholm,  

• bedriver hälso- och sjukvård, och 
• har undertecknat ”Avtal om arbetsplatskod” med Region Stockholm.  

För anställda inom Region Stockholm, verksamhet med vårdavtal med regionen 
eller läkare som arbetar enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning utfärdas 
inte separat arbetsplatskod för privat förskrivning. 

Förskrivarkod och arbetsplatskod är obligatoriska på alla recept på läkemedel för 
att de ska kunna expedieras på apotek inom ramen för läkemedelsförmånen. Dessa 
koder ska skrivas ut på recept och anges i en för apoteket maskinläsbar form.  

Arbetsplatskod för de som inte har vårdavtal med Region Stockholm beviljas av 
regionen efter ansökan. Förskrivarkod (personlig) utfärdas av Socialstyrelsen.  

• Pensionerade och icke kliniskt verksamma behöriga förskrivare ska bifoga 
intyg om förskrivningsrätt som beställs från Socialstyrelsen med ansökan 
till Region Stockholm.  

• Förskrivare som bedriver vårdverksamhet i Region Stockholm ska bifoga 
intyg om förskrivningsrätt från Socialstyrelsen samt registerutdrag som 
beställs från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) med sin ansökan till 
Region Stockholm.  

Arbetsplatskoden har en giltighetstid på fem år. Innehavaren av arbetsplatskoden 
ansvarar för att ansöka om förlängning av arbetsplatskoden senast tre månader 
före giltighetstidens utgång. 
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När kriterierna är uppfylla skickar hälso- och sjukvårdsförvaltningen en kopia av 
det undertecknade avtalet till den som ansökt om arbetsplatskoden tillsammans 
med uppgiften om den individuella arbetsplatskoden. Med försändelsen bifogas 
information om hur beställning av receptblock med streckkoder sker. Denna 
information finns också på www.vardgivarguiden.se. 

Om Region Stockholm beslutar att inte utfärda en arbetsplatskod kan den som har 
ansökt om arbetsplatskoden ansöka om prövning hos Socialstyrelsen.  
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Ansökan

Obligatoriska uppgifter 

Ny ansökan: 

Kryssa i vilken egenskap förskrivning ska ske 
☐Personlig kod

☐Verksamhetskod/företagskod

Förlängning:

☐Förlängning

Tilldelad arbetsplatskod (ifylles av 
regionen vid ny ansökan och av 
vårdgivaren vid förlängning)  

Namn/Företagsnamn: Personnummer/Organisationsnummer: 

Förskrivarkod (Intyg om 
förskrivningsrätt ska bifogas) 

Specialitet 

Folkbokföringsadress/Mottagningsadress Postnummer och ort

Telefon Mobil E-postadress

Försäkran 
Undertecknad åtar sig att följa/tillse att det avtal som finns som bilaga 1 till denna 
ansökan följs vid förskrivning av läkemedel inom läkemedelsförmånen. För att 
Region Stockholm ska kunna bevilja ansökan om arbetsplatskod ska både själva 
ansökan samt avtalet (bilaga 1) vara undertecknad av den som ansöker om 
arbetsplatskoden. När ansökan om arbetsplatskod gäller en verksamhet som drivs i 
bolagsform, som förening eller som stiftelse, ska den som undertecknar ansökan 
och avtalet visa att denne är behörig att företräda den organisationen. 
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Underskrift  

 

Datum   Namnteckning 

 

Namnförtydligande 

Skicka ifylld blankett och undertecknat avtal (bilaga 1) tillsammans med begärda  
intyg om förskrivningsrätt och eventuell behörighet att företräda bolag/annan 
organisation till Region Stockholm: 

Serviceförvaltningen 
Vårdbeställarens Applikationer 
Arbetsplatskodshandläggare 
Box 30076 
104 25 Stockholm 
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Avtal om arbetsplatskod 
För att en arbetsplatskod ska beviljas krävs det att den som ansöker om 
arbetsplatskoden (”Vårdgivaren”) är folkbokförd eller har 
arbetsplatsen/mottagningen förlagd i Region Stockholm.  

Vårdgivaren ska omgående skriftligen meddela Region Stockholm, hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen, förändringar som påverkar rätten till arbetsplatskoden. 
Exempel på sådana förändringar är: 

- att verksamheten byter adress, 
- typen av vård som bedrivs i verksamheten ändras, eller 
- att Vårdgivarens/verksamhetens namn ändras. 

När adressen ändras, inriktningen på verksamheten ändras eller verksamheten 
upphör kan arbetsplatskoden komma att stängas. Om Vårdgivaren får en ny 
arbetsplats eller adress ska en ny ansökan om arbetsplatskod göras.  

Vårdgivaren förbinder sig att, utöver vid var tid gällande villkor för detta avtal, 
följa vid var tid gällande lagar och förordningar som gäller för 
läkemedelsförskrivning.  

Vårdgivaren ska ta del av regionens information om regler kring förskrivning och 
rekommendationer om läkemedel samt, där inte enskilda patientintressen står 
emot, följa dessa. Vårdgivaren ska ha arbetsplatsen utformad så att 
patientjournaler m.m. förvaras på ett betryggande sätt. 

Vårdgivaren ska även följa upp ordinerad behandling och överlämna statistik till 
Region Stockholm, när regionen begär det. Vårdgivaren förbinder sig att lämna ut 
patientjournalutdrag till styrkande av förskrivningar när Region Stockholm begär 
det.  

Vårdgivaren ansvarar för att de som förskriver på arbetsplatskoden följer villkoren 
i detta avtal. Region Stockholm ersätter endast förskrivningar gjorda av 
förskrivare verksamma vid aktuell arbetsplats/mottagning och ersätter endast 
förskrivningar för medicinskt motiverad hälso- och sjukvård. 

Region Stockholm har rätt att stänga arbetsplatskoden om den används i strid med 
villkoren i detta avtal. 

Region Stockholm kan komma att kräva ersättning i de fall 
läkemedelsförskrivning inom läkemedelsförmån har skett med arbetsplatskoden i 
strid med villkoren för detta avtal och/eller om förskrivningen inte varit 
medicinskt motiverad.  
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Region Stockholm kan komma att kräva ersättning för betalning av läkemedel 
inom läkemedelsförmånen som förskrivits i annan region i strid med villkoren för 
detta avtal och/eller utan att förskrivningen varit medicinskt motiverad. 

Villkoren i detta avtal, inklusive reglerna för förskrivning gäller även för 
förskrivning till patienter från andra regioner som görs på arbetsplatskoden.  

Om förutsättningarna för att få en arbetsplatskod inte längre föreligger kommer 
arbetsplatskoden att stängas.  

Region Stockholm förbinder sig att tillhandahålla försäljningsstatistik från 
receptförskrivning på tilldelad arbetsplatskod om så önskas. Region Stockholm 
ska i god tid meddela allmänna ändringar i arbetsplatskodsystemet eller 
förändringar rörande den specifika verksamhetens arbetsplatskod, om dessa inte 
beror på att Vårdgivaren bryter mot detta avtal.  

Avtalet ska undertecknas av part/behörig företrädare för part. 

Vårdgivaren accepterar och förbinder sig, genom att använda arbetsplatskoden för 
läkemedelsförskrivning med förmån, att följa villkoren i detta avtal. 

För Region Stockholm

 ____________________________

ORT/DATUM 

För Vårdgivaren 

_____________________________

ORT/DATUM 

________________________               _______________________ 

Namnförtydligande och titel Namnförtydligande och titel 
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