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Information till dig som har fått hjälp med inköp av 

receptbelagda läkemedel genom medborgarstöd 

Under rådande Covid-19 pandemi har Medborgarstöd i Linköping sedan våren 

haft en organisation som hjälpt till med inköp av receptbelagda läkemedel till 

riskgrupper. Denna tjänst kommer att upphöra från och med 15 oktober. Därför 

får du som haft hjälp med detta en information om hur du kan få hjälp med inköp 

av läkemedel på annat sätt.  

E-tjänster 

De flesta receptbelagda läkemedel kan beställas hem direkt till dig via ditt 

apoteks hemsida, där du loggar in med din e-legitimation. Vänd er till apotekens 

kundtjänst om du behöver stöd i processen. Vissa apotek har fri hemleverans för 

personer över 65 år.  

Fullmakt  

Du kan via anhörig eller vän få hjälp med att hämta ut dina läkemedel. Personen 

behöver då ha en fullmakt. Du kan skapa en fullmakt via apotekens webbplatser 

eller via E-hälsomyndighetens webbplats.  

https://www.ehalsomyndigheten.se/tjanster/privat/om-fullmakter/  

 

För att skapa en fullmakt via apotekens webbplatser behöver du ha en e-

legitimation. Om du inte har en e-legitimation kan du registrera en fullmakt via 

en blankett som finns på E-hälsomyndighetens webbplats. 

https://www.ehalsomyndigheten.se/globalassets/dokument/fullmakter/fullmakt-

for-apoteksarenden-privatperson-till-privatperson.pdf  

Mer information från e-hälsomyndigheten om fullmakter gällande 

apoteksärenden för privatpersoner:  

https://www.ehalsomyndigheten.se/globalassets/dokument/fullmakter/2020_fol

der_fullmakter_version-2.pdf  

Hjälp via hemtjänst 

Du kan ansöka om hemtjänst och få hjälp med inköp av receptbelagda läkemedel 

genom kommunens äldrelots. När du vänder dig till äldrelotsen kommer ditt 

ärende att handläggas och behovsprövas. Kostnad för hemtjänst är individuell 

och beräknas utifrån din inkomst.  

För att hemtjänsten ska kunna hämta ut läkemedel behöver en fullmakt på ditt 

apotek upprättas. Se ovan för hur det går till.  
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Via länken nedan kan du läsa mer om hemtjänsten. Här hittar du även 

information om hur du kan ansöka om hjälp via e-tjänst: 

https://www.linkoping.se/omsorg-och-hjalp/aldre/hjalp-i-hemmet/ 

 

Kontaktuppgifter till äldrelotsen: 

E-post: aldrelots@linkoping.se  

Telefon: 013-20 64 01, telefontid måndag-fredag klockan 9:00-12:00. 
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