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Så samverkar eHälsomyndigheten för att 

utveckla Nationella läkemedelslistan 



eHälsomyndigheten

• Myndighet under Socialdepartementet

• Verksamhet på två orter: 

Kalmar och Stockholm

• Uppdrag:

• Lagrar och förmedlar de elektroniska recepten i Sverige

• Ansvarar för att utveckla Nationella läkemedelslistan

• Samordnar regeringens satsningar på e-hälsa

• Tillsammans med SKL har vi ett samordningskansli för genomförandet av 

Vision e-hälsa 2025



Innehåll

• Vad är Nationella läkemedelslistan? 

• Vilka berörs av Nationella läkemedelslistan? 

• Hur samverkar vi för bästa lösning? 

• Lärdomar, Samverkan framöver





Hur fungerar det idag?

• Information om patientens läkemedel finns på flera 

olika ställen och stämmer inte överens.

• Ofullständig och spridd läkemedelsinformation 

skapar patientsäkerhetsrisker i 

läkemedelsbehandlingen. 

• Patienter löper stor risk att ta fel läkemedel, ta 

läkemedel i onödan eller på fel sätt.



Hur ska det bli?
• En Nationell läkemedelslistan med patientens

förskrivna och uthämtade läkemedel.

• Vården, omsorgen, apoteken och patienten själv får 

tillgång till samma information.

• Registret ska ge en bild av patientens läkemedels-

behandlingar, oavsett var i landet patienten har 

ordinerats eller hämtat ut sina läkemedel.



Tidplan - Samverkan
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Planering och utveckling Anslutning av vård- och apoteksaktörer

Uppstart
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Samverkan - Faser

Intressent och behovsanalys.

Informationsspridning

Referensgrupper bildas.

Arbetsgrupperna startar upp.

Samverkan kring, anslutning och 

implementering av NLL. 

Uppstartsfas1 Utvecklingsfas2

Anslutning3 Nästa steg4

Realisera nyttorna med NLL, Bäst i världen 

på eHälsa



Bransch- och professionsföreningar

Ansvarig för personregister 
som ligger inom myndigheten

Relation

Regeringen/ 
Social-

departementet

Läkemedels-
verket

Socialstyrelsen

Tjänster för 
Vården

Tjänster för 
Privatpersoner

Tjänster för 
Apotek

eHälso-
myndigheten

Offentligt ägda 
vårdgivare

Övriga 
vårdgivare

Apoteksaktörer

Patientföreningar

Patienter & 
patientombud

System-
leverantörer

Landsting

KÄLLA: Djupintervjuer

SKL/Inera

Förser eHM med strukturerad 
läkemedelsinformation och 
har föreskrifter om 
läkemedelshantering

Förser eHM med riktlijer för 
journalföring och ordinationer, 

samt terminologi

Lagstiftar 
om NLL

Tillhandahåller journal-, 
förskrivnings- och dossystem

Tillför kunskap om och är 
kontaktyta mot landsting och 
kommuner. Tillhandahåller system 
för dosexpediering 

Expedierar 
recept

Tillhandahåller expeditions-, & 
e-handelssystem

Åtkomst till egen/ 
fullmaktsgivares 

läkemedelsinformation

Ordinerar och 
förskriver 
lämedel

Tillhandahåller journal-, 
förskrivnings- och dossystem

Kommuner



Samverkan – mellan vilka?
• eHälsomyndigheten och andra myndigheter

• Andra aktörer med uppdrag kopplat till NLL

• Systemleverantörer för vård och apotek

• Vårdgivare och apoteksaktörer, offentliga och privata

• Invånaren, patientombud

• Branschorganisationer mfl.



Behovsanalys 

- utmaningar
• Tight tidslinje – det ska vara klart om ett år! 

• Många regioner ligger i upphandling och planerar för byte av system.

• Fler mobila applikationer på marknaden, många system som ska ansluta på relativt kort tid.



Komplexitet kräver att 

man lyckas i grupp, 

inte individuellt.



Två eller fler personer

Samverkan

mot gemensamma målarbetar tillsammans



Regeringskansliet

Social-

departementet

 Tar fram underlag till 

lagförslag och 

lagstiftar
Lagstad-

gande

myndighet
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Förankring

 Forum för samordning 

och förankring av 

rekommendationer inför 

beslut.

Rådgivande

 Forum för beslut och 

samverkan mellan 

myndigheter, SKL och 

Inera (beslut inom 

respektive organisations 

mandat)

Strategiskt samarbetsforum 

för nationell läkemedelslista

Beredande
 Arbetsgrupper inom 

olika frågeområden för 

beredning av 

frågeställningar som 

därefter formas till 

rekommendationer

Frågor rörande koordinering och eskalering till de 

medverkande organisationerna

Beslutande

myndighet eHälsomyndigheten

Generisk 

förskrivning

Spärrar, 

samtycke
FHIR Fullmakt

TestAdmin
Webb-

ingång
Dosdisp.

Ordination vs 

förskrivning

Användningsfall

etc.

Referensgrupp vård Referensgrupp Apotek 



Arbetsgrupperna
• Syftet med arbetsgrupperna är att stödja utvecklingen av Nationella 

läkemedelslista för specifika frågor genom att vara ett forum som:

 Bidrar med expertis, verksamhetskunskap samt kunskap om arbetssätt.

 Påverkar utformning av krav och lösning för Nationella läkemedelslistan.

 Diskuterar olika lösningar och dess konsekvenser och effekter på olika 

verksamheter.

 Förankrar resonemang i egen verksamhet.



Arbetsgrupper

Effekt-

hemtagning

FHIR

Nya 
kodverk

Dosering

Dosdispensering

Spärrar och 
samtycken

Fullmakter

Förskrivning
/ordination

Generisk 
förskrivning

Scenarier



Anpassat arbetssätt
• Workshops i mindre grupper med specifika frågor 

• Arbete med projekt-, fokus- och förankringsgrupper

• Frågeställningar i grupper med upp till 40 deltagare via 

Skype och på plats

• Intervjuer i mindre grupper



Effekthemtagning

• Kärnfråga: Vilken effekt kan man förväntas uppnå 

när läkemedelslistan är införd?

• Lärdomar: Att minska onyttor kan vara en effekt i 

sig. Med bred samverkan får vi flera perspektiv 

vilket ger oss bättre förståelse för utmaningarna.



Deltagare
Representanter från den etablerade apoteksreferensgruppen samt 

den etablerade vårdreferensgruppen, förskrivare 

• Läkarförbundet

• Sveriges apoteksförening, Kronans apotek

• Region Sörmland, Region Örebro 

• SKL, Inera

• Socialstyrelsen



Lärdomar
Utmaningar

• Olika termer och språk

• Olika kunskapsnivåer och 

ingångsvärden.

• Integritetsfrågor viktiga för tilliten av 

NLL, spärrar och samtycken.

• Att hålla tidplanen, nå samsyn inom 

rimlig tid!

Möjligheter

• Resultatet ger tydlig påverkan i de 

krav som utformas för NLL.

• Lärande, förändring, feedback och 

utvärdering 

• Geografisk och kompetensmässig 

spridning.

• Arbete med mindre avgränsade 

frågor.



Fortsatt samverkan
• Identifiera bästa lösningen för en nationell 

läkemedelslista, nu och för framtiden.

• Etablera samverkanskanaler för kontinuerlig dialog:

 Utveckling av tekniska tjänster (NLL)

 Anslutning av system

 Implementering i verksamhet



Framtida samverkan

Intressent och behovsanalys.

Informationsspridning och

Referensgrupper bildas.

Arbetsgrupperna startar upp.

Samverkan kring, anslutning och 

implementering av NLL. 

Uppstartsfas1 Utvecklingsfas2

Anslutning3 Nästa steg4

Realisera nyttorna med NLL, Bäst i världen 

på eHälsa



Det ska vara lätt att göra rätt, svårt att göra fel!



Vill du veta mer?

Träffa oss i vår monter, B04:12

https://www.ehalsomyndigheten.se/tjanster/nationella-lakemedelslistan/


