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Sammanfattning  
 
SPF Seniorerna stöder departementspromemorians förslag att införa en nationell 
läkedelslista med det innehåll, de säkerhetsrutiner och den åtkomst som beskrivs i 
promemorian. 

SPF Seniorerna föreslår att 

- det ska finnas en direkt koppling mellan den nationella läkemedelslistan och de 
kvalitetssäkrade beslutsstödsystem för läkemedelsbehandling som existerar, 

- rekvisitionsläkemedel och uppgifter om läkemedelsprövning ska finns med i den 
nationella läkemedelslistan, samt att 

- fritidsförskrivare ska inkluderas i det elektroniska systemet utan att det är 
förbundet med höga kostnader.  

 
Allmänt 
 
Läkemedelsbehandling är idag uppdelad på flera olika källor och med varierande 
möjligheter till åtkomst. Ingen av källorna innehåller idag uppgifter som är 
fullständig och korrekt för samtliga patienter. Förslaget i promemorian syftar till 
att tillgodose patientens och sjukvårdspersonalens behov av information om en 
patients fullständiga läkemedelsbehandling utan att detta försämrar 
integritetsskyddet.  
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9.1.3 En ny lag om ett nytt register – den nationella läkemedelslistan 

SPF Seniorerna stöder promemorians förslag att ett nytt register ska ersätta 
receptregistret och läkemedelsförteckningen och att det benämns nationell 
läkemedelslista.  

SPF Seniorerna föreslår att det ska finnas en direkt koppling mellan den nationella 
läkemedelslistan och de kvalitetssäkrade beslutsstödsystem för läkemedelsbehandling 
som existerar. 

Det övergripande målet med registret är att skapa en samlad bild av en patients 
läkemedelsbehandling, oavsett var patienten har fått sina läkemedel ordinerade eller av 
vem. Detta bedöms leda till att den nationella läkemedelslistan blir en central och 
betydelsefull information om patientens läkemedelsbehandling, för patienten själv och 
för behörig vårdpersonal. Risken för läkemedelsrelaterade problem, ordination, 
förskrivning, distribution med mera bedöms minska i och med ett sådant register. Den 
nationella läkemedelslistan bör också bli ett instrument för bättre kontinuitet och 
säkerhet i vården. Patienten får tillgång till en samlad information som gör det lättare att 
följa och ha insyn i den ordinerade läkemedelsbehandlingen. 

I förslaget finns en möjlighet att koppla den nationella läkemedelslistan till de i 
patientjournalen förkommande beslutsstödsystem och beslutsstödsfunktioner. Vår 
uppfattning är att det inte borde finnas några hinder för att koppla dessa direkt till den 
nationella läkemedelslistan. 

 
9.2 Registrets innehåll 
 
SPF Seniorerna stöder promemorians förslag om registrets innehåll. 
 
SPF Seniorerna föreslår att rekvisitionsläkemedel och uppgifter om 
läkemedelsprövning ska finnas med i den nationella läkemedelslistan. 

Den nationella läkemedelslistan föreslås innehålla information om endast recept–
förskrivna läkemedel samt läkemedelsnära varor som förskrivits på hjälpmedelskort eller 
livsmedelsanvisning, det vill säga sådant som redan i dag finns i olika register.  

I dagens läge bedömer utredningen att det inte finnas förutsättningar få in uppgifter om 

läkemedel som hä ̈lso- och sjukvården tillhandahåller (s.k. rekvisitionsläkemedel) samt 
vissa andra uppgifter med relevans för patientens läkemedelsbehandling i den nationella 
läkemedelslistan. Detta är olyckligt då framför allt sköra äldre med komplicerade 
sjukdomar och många läkemedel kan drabbas av felmedicinering. Dessutom borde man 
ta fram ett system där uppgifter från läkemedelsprövningar finns med i den nationella 
läkemedelslistan. 
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9.3.5 Förutsättningar för att uppgifter i det nya registret ska vara korrekta och 
fullständiga 
 
SPF Seniorerna stöder promemorians förslag att den som bedriver verksamhet 
inom hälso- och sjukvården ska ha ett elektroniskt system som gör det möjligt att 
få direktåtkomst till uppgifter i den nationella läkemedelslistan och vid en 
förskrivning lämna de uppgifter som anges i lagen om nationell läkemedelslista till 
E-hälsomyndigheten. 
 
SPF Seniorerna föreslår att fritidsförskrivare ska inkluderas i det elektroniska 
systemet utan att det är förbundet med höga kostnader. 

Samtliga aktörer som kan komma åt information i den nationella läkemedelslistan ska 
kunna lita på att de uppgifter som nämns i lagen om nationell läkemedelslista är 
fullständiga. För att detta ska kunna uppfyllas föreslås att den som bedriver verksamhet 
inom hälso- och sjukvården ska ha ett elektroniskt system som gör det möjligt att få 
direktåtkomst till uppgifter i den nationella läkemedelslistan och vid en förskrivning 
lämna de uppgifter som anges i lagen om nationell läkemedelslista till E-hälso–
myndigheten.  

Ett problem uppstår då för behörig sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt som är 
fritidsförskrivare och pensionärer och inte har tillgång till elektronisk journal. Dessa 
måste ges en möjlighet till förskrivning som inte är förenad med stora kostnader som i 
till exempel dagens möjligheter att köpa ett särskilt elektroniskt system för detta 
ändamål. 

 

9.5 Aktörer som kan få direktåtkomst till registret för angivna ändamål 

SPF Seniorerna stöder promemorians förslag att legitimerad hälso- och sjukvårds–
personal med behörighet att förskriva läkemedel, legitimerad sjuksköterska utan sådan 
behörighet, farmaceut inom hälso- och sjukvården samt expedierande personal på 
öppenvårdsapotek får ha direktåtkomst till uppgifter i den nationella läkemedelslistan.  

SPF Seniorerna stöder också förslaget att patienten ska ha direktåtkomst till uppgifter 
om sig själv och att annan fysisk person med fullmakt från patienten ska ha direkt–
åtkomst av patientens uppgifter.  
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I detta ärende har förbundsstyrelsen beslutat. Martin Engman, samhällspolitisk 
chef, har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också sakkunnig 
Gustaf Bucht deltagit.  
 

 
 
Christina Rogestam  
Förbundsordförande 
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