
Vad har jag som patient för nytta 
av en nationell läkemedelslista?

Anders Sylvan, senior rådgivare 
eHälsomyndigheten

Besök oss gärna i Studio e-hälsa i monter B04:12



Lisa 84 år -
sköldkörtelunderfunktion

• Bryter lårbenshalsen vid besök hos dottern i Umeå

• Hamnar på akuten och opereras på ortopeden 

• Dygnet efter på geriatriken

• Skrivs ut till korttidsboende i Hedemora 

• Många askar Levaxin med olika doseringar!



Melvin 17 år – diabetes typ 1

• Insulinet tar slut under rockfestivalen

• Får inte tag på sin ordinarie diabetesdoktor 

• Hittar en diabetiker via Facebook som delar sitt insulin

• Det gick bra den hör gången 



Ann-Sofie 38 år 
– kronisk 
bukspottkörtelinflammation

• Inkommer medvetslös till akuten

• Läkemedelsförgiftad på smärtstillande tabletter

• Många förskrivare!



Vårt uppdrag enligt 
regleringsbrevet



Två listor blir en!

Receptregistret Läkemedels-

förteckningen



Ett fönster står öppet…
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Patienten

Vården

NLL

Apoteken

NLL



Patienten

Vården

NLL

Patienten äger sin läkemedelslista

Delar den med vården, oavsett aktör

Nya ordinationer uppdaterar listan

Beslutsstöd påminner om förnyelse

Beslutsstöd varnar för interaktioner



Vården

NLL

Apoteken

Elektroniska ordinationer/recept

Uppdaterar listan

Apoteket kvalitetsgranskar

Upptäcker dubbelförskrivningar

Kan ställa motfrågor



Patienten

Vården

NLL

Apoteken

Apoteket säkerhetsgranskar före 

utlämnande

Lämnar anvisningar till patient

Kan skriva ut korrekt läkemedelslista



”Version 2.0”

Interaktivt beslutsstöd

• Diagnosrelaterade behandlingsförslag

• Förnyelsepåminnelser

• Interaktionsvarningar



Lisa 84 år -
sköldkörtelunderfunktion

• Bryter lårbenshalsen vid besök hos dottern i Umeå

• Hamnar på akuten och opereras på ortopeden 

• Dygnet efter på geriatriken

• Akutmottagning, ortopedavdelning och geriatrik har alla samma korrekta 

läkemedelslista – rätta mediciner

• Kommunal hemsjukvård i Hedemora kan dela rätt medicin från dag 1

• Minskad risk för feldosering och utebliven behandling



Melvin 17 år – diabetes typ 1

• Insulinet tar slut under rockfestivalen

• Får inte tag på sin ordinarie diabetesdoktor 

• Kontaktar 1177 som omgående lotsar till relevant nätläkare

• Rätt sort och styrka kan ordineras elektroniskt

• Lokal uthämtning på apotek eller budas till festivalen



Ann-Sofie 38 år 
– kronisk 
bukspottkörtelinflammation

• Inkommer medvetslös till akuten

• Läkemedelsförgiftad på smärtstillande tabletter

• Smärtstillande ordineras i samråd med diagnosansvarig läkare

• Försök till dubbel/trippel-förskrivning blir ”omöjlig”



Så vad är nyttan för mig som 
patient?

• Äger min egen läkemedelslista, tar kommando och får kunskap

• Kan dela den med närstående, vårdgivare, kommunal omsorg

• Vårdens beslutsstöd förhindrar skadliga interaktioner

• Receptförnyelse förenklas

• Rätt recept oavsett region/landsting



Träffa oss i vår monter, B04:12



Tack


