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Good Pharmacy Practice, riktar sig till personal och ägare till 
apotek  samt till personal som arbetar med 1

sjukvårdsfarmacevtiska  arbetsuppgifter. Med ägare avses 2

tillståndsinnehavare till apotek och motsvarande inom 
sjukvården.

Syfte
Personal på apotek och inom sjukvårdsfarmaci ska säkerställa 
att läkemedelsförsörjning sker med hög kvalitet. Tillsammans 
med professionell rådgivning främjas god patientsäkerhet och 
optimal läkemedelsnytta. Lagstiftningen styr hur detta ska gå 
till medan svensk GPP är riktlinjer för apotekens 
kvalitetsarbete och överbryggar oklarheter mellan regelverk 
och praktisk verklighet. I vissa fall upprepas författningskrav i 
GPP-dokumentet. 

 Med apotek avses öppenvårdsapotek om inte annat anges 1

 Till skillnad mot originaldokumentet riktar sig svensk GPP till all 2

personal inom dessa områden och inte enbart till legitimerade 
apotekare och receptarier. 
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Svensk GPP utgör en vision och vägledning för 
apotekspersonal generellt och farmaceuter specifikt. GPP 
understryker och markerar vikten av hög patientsäkerhet och 
kvalitet inom apoteksverksamhet och sjukvårdsfarmacin.

Omfattning
Det finns olika sätt att tillhandahålla läkemedel till en patient 
på utöver traditionella apotek, som till exempel via 
distansapotek (internetapotek) och dosapotek. GPP omfattar 
alla typer av apotek, vilka definitionsmässigt är 
öppenvårdsapotek. 

Delar av sjukvårdsfarmaceutisk verksamhet styrs av GXP-
riktlinjer av annat slag, exempelvis GMP som kvalitetssäkrar 
tillverkning. GPP gäller när så är möjligt. Sjukvårdsfarmaci 
beskrivs i ett separat avsnitt. 

Ansvar
Apoteksägaren, och motsvarande inom vården, är övergripande 
ansvarig för att möjliggöra att författningskrav på 
verksamheten uppfylls och är därmed ytterst ansvarig för 
patientsäkerheten. 

Alla farmaceuter som arbetar på apotek har en legitimation. 
Det innebär att farmaceuter har en grundläggande 
kunskapsnivå och utövar sin profession under eget ansvar. 
Personal på apotek är hälso- och sjukvårdspersonal och har 
motsvarande ansvar och skyldigheter, som exempelvis 
sekretesskrav och tystnadsplikt. 

Läkemedelsansvarig farmaceut; LMA, har ett särskilt ansvar på 
apotek för kvalitet och patientsäkerhet och ska vara ett 
föredöme inom dessa områden. LMA ansvarar för att 
introducera och tillämpa GPP. Det är grundläggande att LMA 
har en självständig roll i förhållande till ägaren (eller 
motsvarande). En förutsättning är att LMA har kompetens och 
erfarenhet nog för att ta beslut rörande kvalitetsfrågor på 
apotek, oberoende av chefers och kollegors uppfattning. LMA 
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har en skyldighet att ingripa i verksamhet på apotek, om den 
bedrivs på ett sätt som negativt kan påverka hantering och 
användning av läkemedel.  GPP-ansvarig bör utses inom 
sjukvårdsfarmaci. 

Användning
Svensk GPP ska användas som vägledning inom 
kvalitetsområdet och är ett komplement till författningar och 
egenkontrollprogram. GPP ska användas i apotekens och 
sjukvårdsfarmacins vardag och måste ibland anpassas till dess 
verklighet. 

Apoteksägaren, och motsvarande inom vården, ansvarar ytterst 
för att konkretisera och göra GPP känd i sin verksamhet. Enkla 
sätt att använda GPP är att koppla den till diskussioner 
rörande patientfall på apoteken och inom sjukvården. Vad 
gjordes och hur kan det bli bättre? På central nivå kan GPP 
användas vid utarbetande av policies och riktlinjer. 

Apotek - en del av hälso- och 
sjukvården
Apotek är en del av hälso- och sjukvården och 
apotekspersonalen utgör ett viktigt stöd i patientens 
läkemedelsanvändning. Personalen ska verka för förbättrad 
folkhälsa vilket exempelvis innebär att delta i kampanjer för att 
sluta röka, främja motionerande och ge kostrådgivning. 
Apotekspersonal ska söka samarbete med andra professioner 
inom hälso- och sjukvården i sitt arbete.

Apotek är vårdgivare och en god vård kännetecknas av att den 
är patientfokuserad, jämlik och säker. Den ska genomföras i 
samråd och med respekt för patientens självbestämmande och 
integritet. Socialstyrelsen har tagit fram ett förslag till nationell 
strategi för ökad patientsäkerhet. Här beskrivs bland annat att 
vården ska sträva efter en patientsäkerhetskultur som ska 
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kännetecknas av patientens delaktighet och medverkan . 3

Dessutom ger de etiska riktlinjerna för farmaceuter  råd om 4

vad de bör tänka på vid etiska dilemman där GPP, regelverk 
och föreskrifter kanske inte räcker till.

Miljö och 
läkemedelsförsörjning 
Alla läkemedel och hälsorelaterade varor som säljs på apotek 
ska vara kvalitetssäkrade. Apoteksägare och personal ska verka 
för val av produkter som är tillverkade med minsta möjliga 
miljöpåverkan och främja hållbar utveckling i den mån det är 
möjligt. Se också svensk miljöklassificering . Vid distribution 5

från apotek ska miljövänliga alternativ väljas. 

Inköp och lagerhållning 

Apoteksägare ska säkerställa att processer och rutiner för 
inköp och lagerhållning av läkemedel utformas så att produkter 
med kvalitetsbrister (reklamationer, indragningar, förfalskade 
läkemedel) inte förekommer på apotek. Inköp av läkemedel får 
endast ske via av Läkemedelsverket godkänd partihandlare. 
LMA ska säkerställa att rutiner följs och att läkemedel förvaras 
i god ordning och i enlighet med den enskilda produktens 
förvaringsbetingelser.

Apotekspersonal ska snarast reklamera brister och 
felaktigheter hos produkter direkt till tillverkaren eller via 
läkemedelsbranschens webbtjänst . Det är viktigt med 6

fungerande samarbete med tillverkaren för att tillsammans lösa 
de eventuella problem patienten kan ha med sitt läkemedel. 

 Socialstyrelsen sida om patientsäkerhet där det som fn är ett utkast till 3

nationell strategi återfinns: http://www.socialstyrelsen.se/
patientsakerhet

 Etiska riktlinjer: http://www.sverigesfarmaceuter.se/Yrke_karriar/4

Etikradet/Etik/ 

 Läs mer om läkemedel och miljöklassificering här: www.fass.se/miljo5

 Reklamera läkemedel: www.reklameralakemedel.se6
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Det är viktigt ur patientsäkerhetssynpunkt att lagerhållning 
och beställningsrutiner utvecklas och anpassas så att optimal 
servicenivå till patienter säkerställs. Det ska finnas rutiner för 
förbeställning av läkemedel på apoteket, som också säkerställer 
att patienten informeras om att läkemedel är klara för 
avhämtning. 

Läkemedel som ska destrueras ska förvaras på ett säkert sätt 
för att förhindra obehörig åtkomst eller återanvändning.

Kvalitetssäkrad och optimal 
rådgivning och 
läkemedelsanvändning
Apotekspersonal är en viktig resurs för att optimera 
patienternas läkemedelsanvändning, se Figur 1. 

Rådgivning i egenvård och expedition av receptförskrivna 
läkemedel innebär unika möjligheter till kontakt med patienter. 
Personalen ska verka för ändamålsenlig och kostnadseffektiv 
behandling både i egenvård och vid behandling med 
receptförskrivna läkemedel. 

Apotekspersonal ska ha tillräcklig kunskap för att ge råd om 
läkemedel och läkemedelsanvändning. Apotekspersonal får 
aldrig ge råd utöver sin kompetensnivå och ska inte tveka att ta 
hjälp av kollegor och/eller sjukvård i situationer där de känner 
sig osäkra.  Rådgivning ska baseras på kunskap grundad på 
vetenskap och beprövad erfarenhet. Informationskällor ska 
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Figur 1  
Apotek är en del av en vårdkedja 
där rådgivning, läkemedels-
hantering och användning är 
central. Cirkeln beskriver 
patientens process och pilen 
apotekspersonalens och 
sjukvårdsfarmaceutens insatser.
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vara trovärdiga och välkända, som exempelvis 
behandlingsrekommendationer, godkänd produktinformation 
(produktresumé och bipacksedel) eller kunskapsunderlag 
utarbetade inom hälso- och sjukvård eller av myndigheter. 

Vid information och rådgivning ansvarar apotekspersonalen för 
individanpassning så att patienten förstår och kan använda sina 
läkemedel på ett korrekt sätt. Apotekspersonal ska vid behov 
erbjuda sig att hjälpa patienter i att värdera information om 
läkemedel som inhämtats via till exempel tidningar, radio, tv 
och internet.

Läkemedelsrelaterade problem ska identifieras, lösas och också, 
om möjligt, även förebyggas. LMA ansvarar för att det finns 
riktlinjer för när hänvisning till kollegor och annan hälso- och 
sjukvårdspersonal ska göras, för det receptbelagda och det 
receptfria sortimentet. 

LMA ska säkerställa att rutiner finns för att expedition och 
försäljning av läkemedel och andra apoteksprodukter sker på 
ett säkert sätt och att patientens problem löses i möjligaste 
mån. Receptexpeditionen anpassas efter aktuell lager- eller 
bristsituation och byte av förpackningsstorlek och styrka sker 
vid behov för att se till att patienten får sitt läkemedel. 
Patientsäkerhet ska alltid prioriteras och vägleda.

Vid receptexpedition ingår i det farmaceutiska ansvaret att 
göra en bedömning av förskrivningens rimlighet och lämplighet 
i förhållande till aktuell patient – vid komplexa fall kan IT-
baserade stöd användas för kontroll av dos, interaktioner mm. 
Farmaceuter ska medverka till att motivera patienterna till att 
använda ordinerade läkemedel. Vid behov ska åtgärder vidtas 
som exempelvis kontakt med förskrivare. Farmaceuter ska, när 
så är möjligt, följa upp resultatet av en läkemedelsbehandling 
vid förnyade uttag på receptet.
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Vid receptexpedition av nyinsatta läkemedel kan, i samråd med 
patient, en mindre förpackning erbjudas - en delexpedition. 
Syftet är att minimera eller undvika kassation. 

Om läkemedel inte finns på det egna apoteket och patienten 
inte kan vänta på en beställning, ska apotekspersonalen hjälpa 
patienten att undersöka om läkemedlet finns på annat apotek. 
Det finns möjlighet att kontrollera lagerstatus för läkemedel 
hos alla apoteksaktörer . 7

Misstänkta biverkningar (vilka även omfattar felanvändning 
och utebliven effekt) bör rapporteras till Läkemedelsverket .8

Kompetens
Apotekspersonal, och framför allt farmaceuter, har ett eget 
ansvar för att vara uppdaterade inom professionens områden. 
Kontinuerlig vidareutbildning krävs för att säkerställa, 
bibehålla och utveckla professionell kompetens och kunskap 
rörande farmakologiska och icke-farmakologiska behandlingar. 
Apotekspersonal har också själva ansvaret för att fortlöpande 
uppdatera sina kunskaper och färdigheter rörande tekniska 
hjälpmedel, såsom IT-system. 

Apoteksägaren ansvarar för att apotekspersonalen får 
kontinuerlig kompetensutveckling.

Sjukvårdsfarmaci 

Sjukvårdsfarmacin säkerställer läkemedelsförsörjningen till 
vården, samt en säker och rationell hantering och användning 
av läkemedel. Verksamheten varierar mellan landsting, 
kommuner och privat vård och kan även hanteras i egen regi. 

Sjukvårdsfarmacin omfattar exempelvis:

• Klinisk farmaci med strukturerade läkemedelsavstämningar 
och -genomgångar

• Logistiktjänster det vill säga distribution av läkemedel både i 
patientindividuell- och multipelförpackning

 Sök läkemedel på: http://www.fass.se/LIF/startpage eller 7

www.sverigesapotek.se

 Rapportera biverkningar här: www.lv.se/rapportera8
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• Tillverkning av extemporeläkemedel

• Anpassning och optimering av lager i samråd med vårdgivare

• Servicetjänster som beställning, orderberedning, leveranser 
till vårdavdelningar, skötsel av läkemedelsförråd

• Kunskapstjänster som exempelvis kvalitetsgranskning och 
olika former av sakkunniguppdrag samt stödfunktion i 
läkemedelsfrågor

Ansvar och kompetenskrav 

Det farmaceutiska ansvaret är fördelat på olika sätt beroende 
på hur vårdgivaren valt att organisera verksamheten.

Vårdgivaren har ett ansvar för sjukhusapoteksfunktionen, 
oavsett om den bedrivs av extern aktör eller i egen regi. Även 
om andra kompetenser är inblandade bedrivs verksamheten 
under farmaceutiskt ansvar. 

För att en farmaceut ska kunna ge rekommendationer 
angående ordination till patienter, behövs en kvalificering 
genom utbildning i klinisk farmaci eller genom motsvarande 
klinisk erfarenhet. Den kliniska erfarenheten kan styrkas med 
exempelvis en certifiering i klinisk farmaci .9

Klinisk farmaci 

Klinisk farmaci kan bedrivas via enskild patientdialog eller i 
multiprofessionella team, där farmaceuten tillför sin 
läkemedelsspecifika kunskap för att optimera patientens 
läkemedelsbehandling. Arbetet förutsätter tillgång till 
patientens journal i vilken patientspecifika interventioner 
dokumenteras. 

Läkemedel – inköp och distribution 

Läkemedel upphandlas av vårdgivare med hänsyn tagen till 
ändamålsenlighet, pris och tillgänglig miljöinformation. 

 Läs mer om Certifiering i klinisk farmaci: http://www.swepharm.se/9

templates/SPstandard.aspx?id=5583 
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Sjukvårdsfarmaceuter ska medverka i processen. De ska också 
säkerställa att det finns rutiner för säkra transporter (förvaring 
och säkerhet) av läkemedel till vårdenheterna. För att 
säkerställa att läkemedel med kvalitetsbrister inte förekommer, 
gäller motsvarande krav på inköp och distribution som för 
öppenvårdsapotek. 

Tillverkning av extempore 

Extemporeläkemedel ska användas då förskrivare konstaterat 
att det inte finns ett godkänt läkemedel eller licensläkemedel, 
som kan tillgodose det medicinska behovet. Farmaceut kan ge 
stöd till förskrivaren i denna bedömning. 
Extemporetillverkning av läkemedel ger möjlighet till 
individanpassad behandling och kräver nära samarbete mellan 
vårdpersonal, farmaceutisk personal och patient och anhöriga. 
Tillverkning sker på extemporeapotek, öppenvårdsapotek eller 
sjukhusapotek. Tillverkande farmaceut har en särskild roll i att 
granska ingående innehållsämnen så att dessa ger avsedd effekt.  

Farmaceutisk stödfunktion 

Farmaceutisk kompetens ska finnas tillgänglig för att ge stöd 
till vårdverksamheter för val av läkemedel vid 
receptförskrivning och ordination samt rörande 
läkemedelshantering och läkemedelsanvändning inom 
vårdenheter. Stöd ska också kunna ges inom andra områden 
som utbildning om läkemedel, analys av förskrivnings- och 
förbrukningsmönster, reklamationshantering, utveckling av 
riktlinjer och i diskussioner som rör läkemedelsrelaterad 
teknologi.
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GPP i framtiden
Apotek är en del av en vårdkedja. Kedjan är i sin tur en del av 
en kontinuerligt pågående process där patient, förskrivare och 
farmaceut har viktiga roller. Apotekens roll och tillämpningen 
av GPP bör i framtiden förstärkas i samtliga delar av kedjan 
(Figur 1). 

Det är en utmaning för hälso- och sjukvården att tillhandahålla 
lättillgänglig vård och omsorg med hög patientsäkerhet och god 
kvalitet. Läkemedel, korrekt använda, utgör en väsentlig del i 
vård och omsorg av patienter, där apotek och övriga vårdgivare 
är viktiga aktörer. Allt större fokus ligger på samarbete mellan 
vårdens olika professioner för att finna rationella och 
patientsäkra lösningar för en optimal läkemedelsanvändning. 
Gränserna mellan öppen- och slutenvård suddas ut, nya krav 
ställs på sjukvården och därmed också på den farmaceutiska 
professionen. 

För att möta dessa utmaningar krävs att nuvarande lagstiftning 
kontinuerligt moderniseras och utvecklas för en väl fungerande 
framtida läkemedelshantering. Dessutom kommer det att 
ställas stora krav på de farmaceutiska utbildningarna. De måste 
ge förutsättningar till både grund- och fortbildning i farmacins 
olika delar utifrån ett patientfokus . Snabb anpassning och 
förändring av utbildningarna är en förutsättning för att 
farmaceuter ska kunna vara en aktiv och engagerad del av 
hälso- och sjukvården och ett fungerande stöd för patienten i 
läkemedelsanvändningen. 

Inom sjukvårdsfarmacin kommer det europeiska samarbetet att 
öka. Den europeiska sjukvårdsfarmaciorganisationen; the 
European Association of Hospital Pharmacists, har i maj 2014 
beslutat om principer för tillhandahållande av 
sjukvårdsfarmacitjänster .10

 Läs EAHP:s principer: http://www.eahp.eu/practice-and-policy/10

european-statements-hospital-pharmacy 
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Författningskrav 

De viktigaste myndigheterna inom läkemedelsområdet är 
Läkemedelsverket, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, 
Inspektionen för Vård och omsorg, e-Hälsomyndigheten, 
Datainspektionen och Socialstyrelsen.

Apoteksverksamhet och farmaceuters yrkesutövning inom 
apotek och sjukvård regleras genom flera lagar. Viktiga och 
övergripande lagar är Läkemedelslagen (SFS 1992:859), Lagen 
om handel med läkemedel (SFS 2009:366), 
Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659), Apoteksdatalagen 
(2009:367), Lagen om läkemedelsförmåner mm (2002:160)

För att erhålla de senaste uppdateringarna av såväl lagar som 
förordningar se riksdagens dokumentsamling .  Dessutom 11

återfinns aktuella versioner av författningar och vägledningar 
på respektive myndighets webbsida. 

Bakgrund och arbetet med 
svensk GPP
År 1993 antogs på svenskt initiativ den första versionen av GPP 
av FIP (Internationella farmaceutorganisationen). Hösten 2011 
kom den svenska versionen, som kallas svensk GPP. Detta är 
den första reviderade versionen.

GPP är en av flera standarder i läkemedelskedjan. Syftet är att 
säkerställa kvalitet och säkerhet, se Figur 2.

Arbetet med att ta fram denna nya version av svensk GPP, 
liksom den första versionen, har skett i samarbete mellan 

  Läs senaste versioner av lagar och förordningar: http://11

www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/ 
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Figur 2  
Exempel på internationellt 
överenskomna standarder 
inom läkemedelsområdet.

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/
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Apotekarsocieteten och Sveriges Apoteksförening samt i 
samråd med tillsynsmyndigheter. 

Vid revidering 2014-15 har följande personer ingått i 
arbetsgruppen:

En referensgrupp har utgjorts av Mariann Rinse och Tommy 
Westerlund, Läkemedelsverket samt Inger Erlandsson och 
Anna Montgomery, TLV. Synpunkter har inhämtats från 
Socialdepartementet, fackliga organisationer, representanter 
för de farmaceutiska fakulteterna i Uppsala, Göteborg, Umeå 
och Kalmar, Läkemedelsindustriföreningen, yrkesverksamma 
på öppenvårdsapotek och inom sjukvårdsfarmaci, samt berörda 
sektioner inom Apotekarsocieteten. Därutöver har synpunkter 
från internationellt verksamma experter inhämtats. 

Apotekarsocieteten och Sveriges Apoteksförening ansvarar för 
att en arbetsgrupp formeras minst vart tredje år för att 
kontinuerligt uppdatera dokumentet.

Annika Behre Sveriges Apoteksförening

Andreas Furängen Apotekarsocieteten

Annika Nordén-Hägg Sveriges Apoteksförening

Inger Näsman Apotekarsocieteten

Robert Svanström Sveriges Apoteksförening

Carin Svensson Apotekarsocieteten

Annika Tengvall Apotekarsocieteten

Erik Thorsell Sveriges Apoteksförening

Ingrid Wallström Apotekarsocieteten
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