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Stockholm 2015-10-27 

 
Till Socialdepartementet 
 
Dnr S2015/2282/FS 
 
 
 

Remiss avseende Nästa fas i e-hälsoarbetet 
 
Apotekarsocieteten är en ideell förening med 5200 medlemmar och vars stadgar godkänts av regeringen. 
Föreningens syfte är att verka för en bra utveckling och användning av läkemedel. Medlemmarna återfinns inom 
hela läkemedelskedjan från tidig forskning, utveckling, kvalitet, tillverkning och användning och representerar olika 
professioner i denna kedja. För att uppnå en bra utveckling och användning av läkemedel främjar 
Apotekarsocieteten kunskaps- och kompetensutveckling inom läkemedelsområdet. 
 
Mot denna bakgrund lämnar föreningen följande remissvar.  
 
En ändamålsenlig och säker informationshantering i hälso- och sjukvården och på öppenvårdsapoteken är den grund 
som Apotekarsocieteten har som utgångspunkt i sitt remissvar. Vårt remissvar tar upp de delar som rör 
läkemedelsprocessen inom dessa organisationer samt vikten av att forskning med registerdata måsta vara möjlig. 
 
Struktur för det fortsatta arbetet inom e-hälsoområdet 
 
Utredningen föreslår en samverkansorganisation för det fortsatta arbetet inom e-hälsoomårdet med en styrgrupp 
under ledning av Socialdepartementet liksom en koordineringsgrupp ledd av E-hälsomyndigheten. Styrgruppen ska 
besluta om en handlingsplan för nationell e-hälsa. E-hälsomyndigheten föreslås få i uppdrag att vara 
sammankallande för en koordineringsgrupp och leda arbetet inom ramen för organisationen. Utredningen föreslår 
även att en ny nämnd, Samverkansnämnden, med E-hälsomyndigheten ska inrättas. Apotekarsocieteten tillstyrker 
utredningens förslag på inrättande av nationella strukturer för det fortsatta arbetet inom området e-hälsa. 
 
Läkemedelsprocessen i hälso- och sjukvården och på öppenvårdsapoteken 
 
Apotekarsocieteten instämmer i utredningens slutsatser och förslag kring en sammanhållen läkemedelslista som 
inbegriper hela kedjan från ordination/förskrivning till expedition av läkemedel på öppenvårdsapotek och möjliggör 
informationsutbyte mellan dessa olika funktioner och professioner. Föreningen instämmer även i att det kan vara 
lämpligt att genomföra i två steg. Vi vill även understryka det som utredningen framhåller om vikten av att det i 
samband med översyn av process även görs en översyn av lagstiftningen så att denna stöder de nya processerna. 
 
I förslaget säg att ordinationsorsak endast får visas för expedierande personal på öppenvårdsapotek om patienten 
samtycker till det. Vidare resonerar utredaren att man inser att det är viktigt att samma ordination finns med hela 
vägen. Vi vill understryka vikten av att öppenvårdsapotek har tillgång till ordinationsorsak för att kunna stötta 
förskrivningen.  
 
EES-system. Hur finansiera och säkerställa att det i framtiden finns system för detta över hela landet? Här finns en 
del saker som behöver styras upp för att förskrivare och apotek ska ha samma stöd. På nationell bas är det många 
huvudmän, apotek och vårdgivare inblandade. 
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Strukturerad information 
 
Både journalernas uppbyggnad och hur information kring läkemedel ska presenteras behöver ha en gemensam 
struktur över landet varför arbetet med harmonisering måste fortsätta och implementeras. 
 
Forskning och uppföljning 
 
Den akademiska forskningen relaterat till olika register inom läkemedelsområdet är ett område som bör stärkas. 
Det behöver skapas förutsättningar och satsningar för att bedriva forskning och att resultaten från denna forskning 
tas tillvara inom de olika berörda myndigheterna, sjukvården och industrin på ett nationellt plan. Den kunskap och 
de metoder som genereras i och med en stark forskning inom området bör tillvaratas i utvärderingen av befintliga 
läkemedel såväl som för att optimera introduktionen av helt nya läkemedel. Sammantaget ger en ökad satsning på 
forskning och utvärdering bättre förutsättningar att förbättra introduktionen av nya innovativa behandlingar, en 
tydligare koppling till hälsoekonomiska analyser, en mer jämlik vård och därmed en långsiktigt förbättrad 
patientsäkerhet. 
 
 Vi vill även påtala vikten av att Datainspektionen i sitt uppdrag även ser till vilka möjligheter som kan finnas för 
denna typ av forskning  
 
Apotekarsocieteten understryker även vikten av att en stark nationell forskning inom detta område även ökar 
Sveriges attraktionskraft inom det globala life science området.  
 
Enligt uppdrag 
 
Birgitta Karpesjö, Leg apotekare 
Kommunikationsansvarig 
Apotekarsocieteten 
Postadress: Box 1136, 111 81 Stockholm 
Besöksadress: Wallingatan 26 A, 111 24 Stockholm 
Telefon/mobil: 08-723 50 42 
E-post: birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se 
www.apotekarsocieteten.se 
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