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Apotekarsocietetens remissvar kring Förslag på nya regler för läkarnas ST, BT 
och AT och tillhörande konsekvensutredning (Dnr 4.1-6870/2020) 
 
Apotekarsocieteten är en ideell förening med 5 200 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 bakgrund av detta lämnar vi följande remissvar. 
 
Apotekarsocieteten ställer sig positiv till utredningen och det omfattande arbete som genomförs i samband 
med framtagande av den nya läkarutbildningen. I detta remissvar har Apotekarsocieteten valt att speciellt 
fokusera på den delen som beskriver läkemedelsområdet. 
 

Övergripande 
Läkemedel utgör en viktig del av behandlingen för många patienter och är ett område som är under snabb 
utveckling. Exempel på detta är den nya generationens läkemedel som ingår i definitionen ”precision medicine” 
och den ökade andelen äldre patientgrupper och multisjuka vilka ställer nya krav på såväl kunskap hos läkarna 
som processer vid införande av nya IT-stöd som exempelvis den nationella läkemedelslistan (NLL). 
Sammantaget leder dessa förändringar till behov av ökad samverkan mellan vårdens olika professioner såväl 
som möjliga förskjutningar i roller och ansvar för olika professioner kopplat till läkemedelskunskap/-
användning. 

Apotekarsocieteten synpunkter angående Konsekvensutredningens förslag till: 

Läkarnas specialisttjänstgöring - Målbeskrivningar 2020 
Delmål b3 beskriver läkemedelsbehandling inom den egna specialiteten samt kompetenskrav och 
utbildningsaktiviteter för den specialistkompetenta läkaren för att på bästa sätt anpassa läkemedelsbehandling 
specifikt inom den egna specialiteten. Apotekarsocieteten saknar beskrivningar kring helhetsansvaret och 
helhetssynen för patienters samlade läkemedelsordinationer. Mot bakgrund av den ökade andelen äldre 
patienter och multisjuka måste det finnas ansvar och kunskap om patienters samlade läkemedelsförskrivning. 
Det blir även viktigt för att den nationella läkemedelslistan (NLL) ska fungera som det är tänkt. 
Apotekarsocieteten stödjer den modell som tagits fram av Läkarförbundet och LOK (Nätverket för Sveriges 
Läkemedelskommittéer) som beskriver hur ansvaret för läkemedelsordinationer och samlade behandling bör 
utformas. 
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Konsekvensutredning angående BT (bastjänstgöring) 
Läkemedelsområdet beskrivs endast knapphändigt i konsekvensutredningen. Apotekarsocieteten saknar en 
beskrivning av vikten av samverkan i hela läkemedelskedjan med andra yrkesgrupper kring ordination, 
administrering, expediering, uppföljning, läkemedelsgenomgångar och hur samverkan och arbetssätt bör 
utformas i och med införandet av den nya NLL. Detta gäller i första hand samverkan med sjuksköterskor och 
farmaceuter, men även andra yrkesgrupper. 
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