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Stockholm 2017-04-12 

 
Till Socialdepartementet 
 
Dnr S2017/00117/FS 
 
 

Apotekarsocietetens remissvar avseende Ds 2016:44 Nationell läkemedelslista 
Dnr S2017/00117/FS 
 
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. Vid besvarande av denna remiss har sektionerna för 
sjukvårdsfarmaci och öppenvårdsfarmaci varit delaktiga. Nedan följer våra synpunkter. 
 
Apotekarsocieteten är i grunden positiv till förslaget till nationell läkemedelslista som presenteras i promemorian. 
Syftet med en nationell läkemedelslista är i första hand en patientsäker och optimal läkemedelsanvändning med 
patienten i centrum. Läkemedel är vårdens vanligaste insatsfaktor som rätt använd gör nytta. Men det är en 
vårdinsats där mycket av själva genomförandet av behandlingen läggs över på patienten/individen själv att 
genomföra. En nationell läkemedelslista öppnar upp för ökad möjlighet till att alla berörda professioner i den sk 
läkemedelskedjan kan stötta denna behandling utifrån sina respektive roller. 
 
En sammanhållen nationell läkemedelslista som inbegriper hela kedjan från ordination/förskrivning till expedition av 
läkemedel på öppenvårdsapotek är en viktig åtgärd ur patientsäkerhetssynpunkt. De krav på vårdgivare som 
framgår i förslaget att det ska vara obligatoriskt att ansluta sig till systemet känns självklart och stämmer överens 
med krav på senare led i processen dvs hanteringen på öppenvårdsapotek. För att en nationell läkemedelslista bäst 
ska komma till praktisk användning måste den integreras med journalsystem. För att det ska bli ett nationellt system 
anser vi att staten måste vara med och finansiera att infrastrukturen tas fram. Den kostnadsvinst som kan göras 
genom onödig kassation av läkemedel resp kostnad för felanvändning av läkemedel kan vara med och finansiera 
detta. En nationellt samordnande funktion måste finnas för detta. 
 
En nationell läkemedelslista kommer enligt förslaget att på ett sammanhållet sätt visa alla läkemedel som ordinerats 
och ska uthämtas via apotek dvs även sk dosläkemedel. Det är ett viktigt steg framåt men en helhet blir det först i 
nästa steg när även sk rekvisitionsläkemedel som ges inom hälso- och sjukvården kommer med vilket 
Apotekarsocieteten ser som ett viktigt nästa steg. Det är viktigt att det vid införandet av nationell läkemedelslista 
även tas i beaktande arbetsprocesser för morgondagens vård. En nationell läkemedelslista ordnar i sig själv inte nya 
arbetsprocesser men är ett verktyg och hjälp på vägen för att kunna göra mer för patienten och ge bättre flöde och 
informationssamordning mellan berörda professioner. 
 
Ordination bör användas som enhetlig terminologi stället för recept. Det lyfter tydligare fram att det är en 
behandling det handlar om. Begreppet recept bör tas bort.  
 
I förslaget menas att det nya registret inte ska kunna användas för forskning eller andra ändamål som brukar vara 
förknippade med behandling av personuppgifter i hälsodataregister. Detta anser vi bör ses över så att data från 
nationella läkemedelslistan kan hämtas ut för forskning kring läkemedel i användning. 
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Makulering av recept. För en optimal läkemedelsanvändning är det självklart att enskild läkare vid ett patientmöte 
har att ta ställning till patientens fortsatta vård och behandling. Här är läkemedel en insatsfaktor och ändring av dos 
alternativt utsättande av behandling som medför makulering av tidigare ordination/recept måste kunna göras. Det 
finns inget i dagens lagstiftning som säger att så inte kan ske. Det är när makulering kan göras av förskrivare som rätt 
information kommer till apoteken ger apotekens farmaceuter möjlighet att stötta i den aktuella behandlingen på 
bästa sätt och att patienten inte får fel eller för många läkemedel. 
 
Det som står i förslaget om direktåtkomst för legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal utan behörighet att förskriva 
läkemedel bör vara samma för farmaceuter i hälso- och sjukvården som för sjuksköterskor utan förskrivningsrätt för 
att underlättande av en patients läkemedelsanvändning dvs 16§ punkt 3 bör utformas: …för de ändamål som anges i 
8 § första stycket 6–9 och  bör gälla likvärdigt för dessa kategorier då båda kategorierna arbetar direkt med 
patientkontakt för en förbättrad läkemedelsanvändning. 
 
Samtycke. I förslaget är samtycke otydligt beskrivet. Begreppet måste definieras tydligare och överensstämma 
bättre med patientdatalagen. Patientens inflytande och hur den ska kunna ge samtycke resp spärra måste göras 
enkelt och vägas mot patientsäkerhet. Det ska fungera även i akuta lägen. 
 
Apotekspersonal med åtkomst till ordinationsorsak. Detta  ska kopplas till legitimation. Det står alltför svepande i 
promemorian. Ordinationsorsak är i viktig information för att farmaceut på apotek ska kunna säkerställa att en 
ändamålsenlig och säker expedition och ge rätt stöd för en optimal läkemedelsanvändning.  
 
 
Nedan följer ett antal frågeställningar kopplade till specifika områden:  
 

Kapitel 1 
Behandlingsändamål används i promemorian på flera sätt – dels för att beskriva ändamål för att behandla uppgifter 
ur läkemedelslistan, dels för att beskriva ändamål med att en läkemedelsbehandling ordineras. Detta blir förvirrande 
vid genomläsning. 
 
Hur är recept till personer med skyddad identitet tänkt att hanteras? 
 
Vem äger egentligen uppgifterna i nationella läkemedelslistan? 
 

Kapitel 6 
6.4 
Förskrivning på pappersrecept ska endast tillåtas i ett fåtal väldefinierade situationer. Vilka situationer avses? 
 

Kapitel 7 
7.2.8 
”Frågan om någon har uppnått en sådan mognad att han eller hon förstår vad samtycket innebär får avgöras i varje 
enskilt fall. Om barnet inte uppnått sådan mognad får föräldrar eller andra ställföreträdare lämna ett samtycke för 
barnets räkning (se prop. 2004/05:70 s. 32).” 
 
Idag har apotek att förhålla sig till gränsen 12 år för att lämna ut ett barns läkemedelsförteckning till en förälder. De 
Även värt att notera att texten ej heller tar upp eventuell intellektuell funktionsnedsättning och hur detta kan 
påverka mognad och uppfattning av mognadsgrad. 
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Kapitel 8 
8.3.3 
Åtkomst till ordinationsorsak ska finnas endast efter samtycke från patient. Samtidigt benämns ordinationsorsak 
tidigare i texten som en viktig faktor för att göra en läkemedelsgenomgång inom den slutna vården. För att 
farmaceuter på apotek ska kunna optimera rådgivning behövs även där i vissa situationer ordinationsorsak även för 
dem.  
 

Kapitel 9 
9.1.3 
För de rekvisitionsläkemedel som finns i en beredningsform som är patientanpassad men ändå administreras inom 
öppenvården av olika anledningar exempelvis ekonomiska så bör dessa redan nu föras in i NLML  
 
9.2 
Det är också viktigt att säkerhetsinformation som ingår i e-verifikation får lagras så att det möjliggör utredning av ev 
förfalskning m.m. 
 
9.2.1 
Senaste datum för uppföljning eller utsättning: 
Om ordinatören följer upp en ordination och beslutar fortsätta med den alternativt modifiera den, borde datumet 
för denna uppföljning bli datum för en ny ordination. I stället pratar man parallellt om recept, vilket blir otydligt: 
”Om ordinationen gäller ett receptförskrivet läkemedel bör ett nytt ställningstagande göras senast innan receptets 
giltighet tar slut”  
 
9.2.2 
Behandlingsändamål kommer i de flesta fall att länkas till ordinationsorsak. I de fall det inte gör det, kan 
farmaceuten på apotek vid något tillfälle behöva väga in ordinationsorsak för farmakologisk kontroll vilket gör att 
åtkomst till detta måste möjliggöras. Detta är enbart de legitimerade farmaceuterna som gör denna kontroll. 
 
9.4.2 
Fullmakter omtalas endast privatpersoner emellan. För de allt fler kunder som är beroende av hjälp via kommunens 
hemtjänst, personliga assistenter eller för boende vid exempelvis UVB-hem, hur är det tänkt att deras fullmakter i 
praktiken ska fungera? Fullmakten ska gälla i 4 år. Hur aviseras privatpersoner att fullmakter snart går ut?  
 
Att ha en giltighetstid för fullmakter om 4 år kan vara rimligt till skillnad från dagens system där fullmakter kan ligga 
kvar tillsvidare. Hur säkerställer man med en så pass kort giltighetstid tid för fullmakter att äldre som antingen har 
nedsatt fysisk- eller kognitivförmåga eller bara saknar giltig legitimation inte riskerar att stå utan läkemedel till följd 
av att fullmakt förfallit? Bättre vore att ange en ålder från när fullmakter gäller tillsvidare. 
 
9.4.3 
Att expedierande personal på öppenvårdsapotek, där vi förordar legitimerade farmacevter, ska få direktåtkomst till 
sådana uppgifter i registret som är hänförliga till förskrivningar som inkommit till registret inom de senaste 24 
månaderna bedöms som en rimlig och väl avväg tidsperiod.  
 
9.5.1 
Vid vissa särskilda fall så som vid en anafylaktiskchock vore det för en så effektiv sjukvård som möjligt bra om även 
farmaceut på öppenvårdsapotek i dessa akuta fall får tillgång till nationell läkemedelslista. Det fall som avses är de 
som skulle kunna avhjälpas i direkt anslutning till ett öppenvårdsapotek, och vid dessa fall vore det även lämpligt om 
farmaceut har tillgång till en tidsperiod längre än 24 månader, dock bör man för att undvika missbruk begränsa 
sökmöjligheter till fördefinierade indikationer. 
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9.7.5 
Recept ska kunna skrivas ut på papper för exempelvis utlandsexpediering utan att uppgifter i registret tas bort. Det 
är fortfarande en andel patienter som inte accepterar att spara recept elektroniskt. Kan patienten i stället använda 
underlagen på öppenvårdsapotek i Sverige för att sedan skriva ut dem igen? 
 
9.8.3 
Begränsningar för vårdtagaren att spärra uppgifter i den nationell läkemedelslista är lämpliga med avseende på till 
tron på registret. Dock diskuteras inte ett barns möjlighet att spärra uppgifter gentemot vårdnadshavare. detta kan 
vara en stor brist och i förlängningen leda till att barn och unga undviker att söka kontakt med specifik vårdenhet 
eller vårdprocess t.ex. psykiatri, gynekologi, eller infektion.  En funktion liknande den som finns i Norge, Låst recept, 
där dessa recept inte är synliga och endast kan hämtas med kod bör övervägas. 
 
9.8.4 
Den nationella läkemedelslistan ska i likhet med nuvarande receptregister även användas för registrering och 
redovisning till Inspektionen för vård och omsorg av uppgifter om en läkares eller tandläkares förskrivning av 
narkotiskt läkemedel eller annat särskilt läkemedel. I de fall där andra läkemedel än  narkotiskt läkemedel eller 
särskilt läkemedel överförskrivs, eller förskrivs  i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet t ex olämplig 
förskrivning av antibiotika eller luftrörsvidgande läkemedel, kan då även denna information lämnas till Inspektionen 
för vård och omsorg? 
 

Kapitel 10 
10.3.2 
Inför kommande utveckling av nationell läkemedelslista vore det önskvärt för apotek att kunna kommunicera om en 
kund aktivt väljer bort specifika fabrikat på samma sätt som apotek skulle kunna kommunicera att kund väljer 
förskriven. 
 
10.4 
Nationell läkemedelslista bör redan från början förbereds för framtida eventuell generisk förskrivning genom att 
aktiv substans redan från början överordnas varumärke vid ordination  
 

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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