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Introduktion 
Samma process som tidigare 
• Förskrivaren skapar en motivering 
• Apoteket ansöker om licens 
• Läkemedelsverket beslutar om licens 
• Apoteket meddelas beslutet om licens (förskrivare meddelas där så krävs via brev) 
• Expedition mot giltigt recept eller rekvisition kan ske om licens beviljats  

Nytt system - inga nya regler  
Det nya licenssystemet, KLAS, har utvecklats och förvaltas av eHälsomyndigheten. I KLAS kan alla 

apotek se vilka licenser som finns. Men precis som tidigare är licensen knuten till ett apotek och får 

bara nyttjas av det apotek som beviljats licensen eller apotek inom samma aktör.  

Din motivering finns tillgänglig för alla apotek 

När du skickat in din motivering till KLAS finns den tillgänglig för alla apotek. Du kan även välja att ett 

specifikt apotek skall aviseras om du vet vilket apotek din patient/djurägare önskar hämta 

licensläkemedlet på. 
 



Startsida för förskrivare 
Det här är startsidan för dig 
som förskrivare. Startsidan 
når du via lv.se/licens.  
 
För att komma vidare till 
motiveringsdelen, ange 
bokstäverna i fältet (teknisk 
säkerhetsåtgärd) samt vilken 
roll du har. 
 
I överkant kan du hela tiden 
se i vilken del av flödet du 
befinner dig (fetmarkerat). 

http://www.lv.se/licens


Skapa ny licensmotivering 
Beroende på vilken roll du 
har kan motivering skapas 
för humant eller veterinärt 
bruk och formulären ser lite 
olika ut. 
 
Härifrån skapar du en ny 
motivering eller kompletterar 
en tidigare efter begäran från 
Läkemedelsverket. 
 
På kommande bilder visar vi 
hur du skapar en 
licensmotivering. 



Skapa motivering 
Alla uppgifter utom e-post är 
obligatoriska och måste fyllas i. 
 
 
 
 
Produkt kan antingen anges 
manuellt eller sökas fram via 
knappen ”Sök produkt”. Söker du 
fram en produkt fylls alla 
produktuppgifter i automatiskt. 
Du kan söka bland alla produkter 
det tidigare har beviljats licens 
för.  
 
Observera att Läkemedelsverket 
inte har någon kännedom om 
tillgängligheten för produkter. 
 



Skapa motivering (fortsättning) 
Vilka licenstyper du kan välja på 
beror som tidigare nämnts på 
vilken roll du har. 
 
Motivering och indikation kommer 
att vara dolt för apoteket. Vid tillägg 
av bilaga är det valfritt om den ska 
vara dold eller inte för apoteket. 
 
Alla apotek kan söka upp din 
motivering, patienten kan då själv 
välja vilket apotek som ska ansöka. 
Du kan även välja ett specifikt 
apotek som då aviseras om att en 
motivering har skickats in. 
 
Vid insändning valideras formuläret 
och fält som saknar information 
markeras med *  
 

Minst ett av dessa fyra alternativ måste väljas 



Skapa motivering - veterinär 
Motiveringen fylls i på 
samma sätt om du är 
veterinär. 
 
Det djurslag du avser att 
behandla väljs från 
rullistan, saknas aktuellt 
djurslag kan du skriva det i 
fritext. 
 
Du behöver även ange om 
behandlingen gäller 
livsmedelsproducerande 
djur eller inte. 



Kvittens 
När du är klar får du en kvittens 
att din motivering skickats till 
KLAS och kan plockas upp av 
apotek. Läkemedelsverket mottar 
motiveringen först när ett apotek 
har skapat en tillhörande 
licensansökan. 
 
Referensnumret är unikt för 
ärendet och kan användas vid 
kontakt med apotek och 
Läkemedelsverket.  
 
Uppgifterna kan kopieras över till 
en ny motivering. 
 
Observera att du inte kan komma 
åt din motivering igen när du har 
stängt kvittenssidan. 
 



Spara din motivering 
Via knappen Skapa PDF kan du 
spara din motivering i form av en 
PDF. Du kan då spara 
motiveringen enligt era gällande 
rutiner. 
 
Observera att du inte kan komma 
åt dina tidigare motiveringar om du 
inte själv sparat ned dem. 
 



Komplettera en motivering 
Läkemedelsverket kommer precis 
som tidigare att skicka 
kompletteringsbegäran per post, 
men du kompletterar elektroniskt. 
 
Vid komplettering anges ärendets 
referensnummer som återfinns i 
kompletteringsbrevet. 
 
Vid komplettering av enskild 
humanlicens behöver även 
patientens personnummer anges. 
 
När du sökt fram aktuellt ärende 
öppnas en tom motiveringssida 
upp. Du behöver endast fylla i dina 
kontaktuppgifter samt den av 
Läkemedelsverket begärda 
kompletteringen. 
 
 



Summering 

• Samma process som tidigare 

• Nytt system - inga nya regler  

• Din motivering finns tillgänglig för alla apotek 

 

• Mer detaljerade instruktioner för hur du fyller i din licensmotivering finns att 
hämta på lv.se/licens under Nytt licenssystem. 

 
Vid frågor om licenser, regelverk och användarfrågor som inte är av teknisk art, kontakta Läkemedelsverket på: 
licensgruppen@mpa.se,  tel 018-17 46 60.  
 
Vid tekniska frågor till exempel vid problem med åtkomst till systemet KLAS ska slutanvändare i första hand 
kontakta den egna IT-supporten för att utesluta lokala problem. Om problemet kvarstår skickar den egna IT-
supporten en felanmälan till eHälsomyndigheten på:  
e-post servicedesk@ehalsomyndigheten.se eller telefon 0771-766 200. 

 

http://www.lv.se/licens
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