
Alertrapportering via reklameraläkemedel.se

Instruktioner för användning av formulär på  
reklameraläkemedel.se vid rapportering av 
felmeddelanden vid e-verifikation
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Bakgrund

• Vid införandet av e-verifikation av läkemedel lanseras ett nytt 
formulär för rapportering av felmeddelanden och alerts från 
apotek/partihandlare/försäljningsställe till berört läkemedelsföretag

• Formuläret finns på reklameraläkemedel.se från 8 februari 2019

• Formuläret tas i bruk 9 februari 2019

• Formuläret beskrivs på följande sidor

• En rapport per förpackning rekommenderas
– I aktuella fall kan flera Larm-ID kan anges i en rapport
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Beskrivning av rapporteringen 
och hänvisning till ytterligare 
information på e-VIS webbplats

Nytt formulär 8/2 2019

Reklameraläkemedel.se



1. Sök produkt eller använd manuell 
inmatning

2. Fyll i de obligatoriska fälten

3. Klicka på ”Nästa steg”

Hur formuläret fylls i – Steg 1



1. Ange i ärendebeskrivning:
- Larm-ID/Alert-ID
- Larmmeddelande 

2. Om relevant - ange också i 
ärendebeskrivningsfältet:
- Patient kan inte expedieras med 
annan vara
- Kritiskt läkemedel
- Felet upptäcktes vid inleverans
- Många förpackningar verkar 
drabbade

3. Ange om förpackningen finns i 
karantän

4. Klicka på ”Nästa steg”

Hur formuläret fylls i – Steg 2



1. Ange kontaktuppgifter till 
rapporteringsstället dit 
läkemedelsföretaget kan ge 
besked om hantering av 
förpackning

2. Ange handläggare och datum då 
förpackningen larmade

3. Klicka på ”Sammanfattning av 
rapport”

Hur formuläret fylls i – Steg 3



Formuläret skickas till samma e-postadresser som 
reklamationsrapporter från reklameraläkemedel.se

• Rapporterande apotek/partihandel/försäljningsställe 
(e-postadress som anges i formuläret)

• Apotekskedjans kvalitetsavdelning*

• Läkemedelsföretaget – samma e-postadress som för reklamationsrapporter

• Läkemedelsverket

• e-VIS

• Kopia till LIF

*förutsatt att apoteket söks fram i formulärets sökfunktion samt att apoteket tillhör en 
kedja som till LIF har angivit e-postadress för reklamationsrapporter



Om läkemedelsföretaget inte deltar med 
kontaktuppgifter på reklameraläkemedel.se

• Hanteras på samma sätt som vid reklamationer, dvs. formuläret 
kan användas för insamling av uppgifter och skrivas ut, men ingen 
rapport kan skickas elektroniskt till företaget

• Användaren informeras om detta i formuläret



Exempel på mail

E-verifikations- och reklamationsrapporter från 
reklameraläkemedel.se har olika ämnesrad och 
rubrik i e-postmeddelandet. 

Vid behov av att vidarebefordra någon av 
rapporttyperna till annan e-postadress kan en 
regel läggas till i mottagarens e-postklient.



Kontaktuppgifter

• Frågor om rapporteringsformuläret för e-verifikation: 
rodawebben@lif.se

• Övriga frågor om e-verifikation: info@e-vis.se
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