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Medlemsförslag 
om E-recept inom Norden 

Förslag 

Den socialdemokratiska gruppen föreslår att 

Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet 

att nordiska medborgare ska kunna hämta ut e-recept i hela Norden 

att nordiska e-recept ska kunna hämtas ut inom EU   

Bakgrund 

Det ska vara enkelt att resa, gränspendla, flytta och arbeta i Norden. För att det ska 

fungera smidigt och enkelt måste problemen med gränshinder lösas. Det gäller på 

alla områden, som till exempel inom hälso- och sjukvården.  

 

Idag är det svårt att hämta ut ett svenskt recept i Norge om man saknar ett pappers-

recept. I Sverige har man i stor utsträckning övergått från papper till e-recept. Läka-

ren skriver ut medicinen genom att digitalt skicka informationen till apoteket. Pati-

enten i sin tur hämtar medicinen på närmaste apotek. Det går också att ringa eller via 

nätet förnya recept hos sin läkare. Det innebär att patienten kan vara på resande fot 

inom landet, vara i sommarstugan eller på jobbet och förnya och sedan hämta ut re-

ceptet. Men om patienten gränspendlar, är på tjänsteresa eller är på semester i Nor-

den och har glömt sina mediciner hemma, då går det inte att hämta ut dem på närm-

aste apotek – om man inte har ett pappersrecept. Patienten måste istället ta sig till-

baka till hemlandet.  
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För att göra det enkelt och smidigt för våra nordiska invånare att hämta ut sina re-

cept är det angeläget att e-recept ska fungera i hela Norden.  
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