Alfa e-Recept
Webbaserad tjänst för läkemedelsförskrivning
Alfa e-Recept möjliggör förskrivning av e-recept för alla yrkeskategorier som har förskrivningsrätt.
Tjänsten innehåller beslutsstöd och är byggd för att läkemedelsförskrivningen ska ske enkelt och
smidigt. Innehåller t ex:
• beslutsstöd via FASS och SIL
• tydlig varning vid risk för interaktioner
• landstingets rekommenderade läkemedel
• prisjämförelse vid likamedel
• möjlighet att spara återkommande ordinationer

Alfas elektroniska recept når alla apotek i Sverige
Alfa e-Recept möjliggör elektronisk förskrivning till samtliga apotek i Sverige. Inga installationer
behövs och tjänsten är enkel att använda. Allt som behövs är att förskrivaren registrerar sig på
www.e-recept.se och identifierar sig med e-legitimation. Direkt när Alfa fått förskrivarkoden
verifierad av Socialstyrelsen kan förskrivaren börja använda tjänsten. Tjänsten kan användas från
vilken dator som helst, via Internet.

Kvalitetssäkrad information
Informationen som Alfa e-Recept tillhandahåller hämtas från SIL (Svensk Informationsdatabas för
Läkemedel). SIL är en landstingsgemensam databas med kvalitetssäkrad läkemedelsinformation.
Informationen är inte bunden till någon läkemedelstillverkare eller annan publicist som skulle
kunna inverka på informationens opartiskhet.

Receptinformationen krypteras
Alfa e-Recept använder sig av 128-bitars SSL-kryptering samt all kommunikation till nationella
receptbrevlådan sker via SJUNET (landstingsgemensamma nätet) och använder sig av SITHScertifikat.

Registrering – kom igång inom 48 timmar
Registrering sker på www.e-recept.se. Klicka på ”Ny användare” och fyll i efterfrågade uppgifter
avseende förskrivare och arbetsplats. Identifiering sker via e-legitimation (BankID, Mobilt BankID,
Nordea och Telia accepteras). När den angivna förskrivarkoden verifierats av Socialstyrelsen kan
Alfa godkänna förskrivaren och ett bekräftelsemejl skickas till förskrivarens registrerade e-post
adress. Verifiering av förskrivarkoden sker normalt inom 2 arbetsdagar. Använd tjänsten från
vilken uppkopplad dator som helst genom att logga in på www.e-recept.se

Prisinformation
Kostnaden för Alfa e-Recept är 3 600 SEK inklusive moms per förskrivare och år. Licensavgiften
betalas direkt på webben via kortbetalning eller till pg 6198504-0 alternativt bg 5222-8772. OBS!
Ingen fakturering vid enskild registrering. Enskilda förskrivare skriver själv ut sitt
betalningsunderlag via tjänsten. Betalning ska erläggas inom 3 veckor efter
registreringsdatum. Ange det licensnummer som finns på betalningsunderlaget som referens.

Gruppavtal för fakturering
Finns det flera förskrivare i samma organisation går det bra att teckna ett gruppavtal. Finns ett
gruppavtal tecknat skickas faktura från Alfa. Vid gruppavtal slipper då varje förskrivare att bevaka
när det är dags att förnya sin betalning. Kontakta Alfa Support angående gruppavtal.

Koppling till journalsystem
Via HTTP Api kan Alfa e-Recept integreras till ett befintligt journalsystem. Vid integration kan man
välja om förskrivning ska kunna ske endast via journalsystemet alternativt att man även kan
använda Alfa e-Recept fristående via webben.

Ytterligare information
Välkommen att kontakta Alfa Support för mer information:
support@alfakl.se eller tfn 020 – 320 310

