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införandet av nationell läkemedelslista 
inom Region Örebro län.



Enkät med öppna frågor
(Här lite förenklat, frågorna var olika formulerade till region och kommun)

− Pågår något konkret arbete hos er relaterat till NLL?

− Har ni den information om NLL som ni behöver inför 1 juni 2020 (när lagen börjar gälla)?

− Vad tänker ni om tidplanen efter 2020, dvs. att alla system som hanterar 

förskrivningsinformation ska hinna ansluta till NLL senast 1 juni 2022? 

− Har ni några andra medskick eller önskemål till EHM och oss andra som arbetar med 

frågan nationellt?

− Till E-hälsomyndigheten?

− Till SKL och Inera?

− Till Socialstyrelsen eller Läkemedelsverket?



Pågår något i regionerna?



Pågår något i regionerna?
− ”Ja, men ganska låg intensitet och i huvudsak genom kundgruppen.”

− ”Vi har ingen konkret plan men vi har börjat diskutera [… ] en regional läkemedelslista vid 
införandet [av nytt system] och vi menar att detta är samma frågeställningar som sedan 
kommer att spegla vad vi måste få till även när NLL kommer på plats.”

− ”Detta arbete kommer att påbörjas när vi vet hur NLL ska fungera och användas samt när 
vi vet hur våra […] system ska anpassas.”

− ”Förstudie tillsammans med leverantören […]. Projektdirektiv för internt projekt för 
implementationen av NLL i regionen”  

− ”Nej. Vi […] hoppas att [leverantören] kommer integrera NLL i [systemet] i god tid.”

− ”Vi har haft initial dialog med eHälsomyndigheten, Inera och [leverantören] gällande NLL i 
ett försök att lägga upp en plan för NLL i regionen.” 

− ”Vi har regelbundna avstämningsmöten internt och bevakar utvecklingen nationellt.”



Lokalt projekt i Örebro

− Projektets syfte att implementera det arbetssätt 
som krävs för den nationella läkemedelslistan 
och att göra det med fokus på patientsäkerheten 
samt minimal påverkan för verksamheterna



Svårt att veta var man ska börja



Svårt att veta var man ska börja
− ”Det är svårt att se vad det är för arbete som behöver påbörjas.”

− ”Behovet av lokalt NLL-relaterat planeringsarbete påtalas ofta i 
eHälsomyndighetens olika grupperingar. [Vi har] lite svårt att identifiera 
vad som konkret skall göras lokalt.”

− ”Vi vet [inte] vilket journalsystem vi kommer ha 1 juni 2022.Vi vet heller 
inte hur lösningen för NLL kommer se ut. Utifrån detta är det svårt att 
initiera ett arbete kring NLL i regionen.”

− ”Svårt eftersom det ännu inte finns någon information om hur systemen 
ska integrera mot NLL och vad som ska hända i olika scenarion.”

− ”… än så länge för lite info för att beställa anpassningar från 
leverantörerna.” 



Är det teknikfokus som skymmer?



Är det teknikfokus som skymmer?
− ”Det saknas till stor del ett verksamhetsperspektiv dvs vården i 

eHälsomyndighetens arbete. Mycket fokus är på själva registret NLL och 
apotek men mindre vad det innebär ur ett verksamhetsperspektiv, vilka 
förändringar krävs i arbetsprocessen läkemedel, informationssäkerhet, 
samtycke och spärr mm. Tyvärr har inte arbetsgruppernas arbete lett så 
långt framåt som kanske önskvärt hade varit i förhållande till tidsplanen.”

− ”Scenarion är viktiga för att förstå hur NLL är tänkt att fungera, arbetet 
med scenarion behöver prioriteras.”



Pågår något i kommunerna?



Pågår något i kommunerna?

− ”Vi bevakar webbsändningarna och försöker ha koll på vad som händer”

− ”Vi är inte där än, känns det som.”

− ”Nej vi har inte gjort något, kan inte se att det är vi som ska göra utan våra 

leverantörer t ex Alfa e-recept som ska göra detta nu”

− ”Vi har tagit upp diskussionen i länets MAS nätverk.”

− ”Byt[er] ut alla fullmakter till den som finns på e-hälsomyndigheten.”

− ”Social- och Omsorgskontoret inför nu Appva för eHM koppling.”



Berör NLL kommunerna?



Berör NLL kommunerna?
− ”Integrationen, implementationen och jurisdiktionen är framförallt de områden 

som vi upplever är oklara idag.”

− ”Som vi förstår det just nu så är det ett receptregister/läkemedelsförteckning och 

ingen ordinationshandling/delningsunderlag och därför är det inte självklart att vi 

ska vara anslutna. Möjligtvis att vi kan behöva läsbehörighet.”

− ”Utgår från att NLL i första hand gäller regionerna å inte den kommunala hälso-

och sjukvården i alltför stor utsträckning.”

− ”Men vi trodde från kommunalt håll att det skulle lösas så vi fick ett samlat 

ordinationsunderlag som vi kunde lämna över läkemedel utifrån, inte en 

förteckning av recept”

− ”Planeras någon lösning i Pascal för de patienter som inte har dos?”



Tidplanen – en utmaning eller ok?



Tidplanen – en utmaning eller ok?
− ”Tidplanen är högst olycklig för större delen av vårdsverige, vilket lyfts i olika 

forum.”

− ”Nej det är orimligt. Vi behöver dispens från detta. inte bra att tvinga in oss i en 
integration i vårt nuvarande journalsystem och därefter integrera en gång till när 
vi byter journalsystem något/några år senare.”

− ”Vår leverantör […] som deltar i referensgruppen har flaggat för tidsplanen, när 
det gäller NLL, att den är orimlig och vill skjuta på den i fem år alternativt att 
förlänga tiden när NEF formatet får gälla.”

− ”Ett mardrömsscenarie är förstås att förskrivaren skall hänvisas till den sk
Webingången […]”

− ”Vi hoppas [vår leverantör] kommer vara klara med arbetet till [1 juni 2022].”

− ”Vi tror att det är rimligt”



Medskick från regioner och kommuner



Medskick från regioner och kommuner

− Till EHM: ”Tydlig information om t.ex. behörighetstilldelning och åtkomst i 
systemen” 

− Till EHM: ”Hur ser godkännande processen ut? Finns det kapacitet för att hantera 
att många landsting/regioner vill ansluta sent i tidsförloppet?”

− Till EHM: ”Tidplanen måste diskuteras på nationell nivå med regionerna.” 

− Till SKL/Inera: ”Det vore bra om man kunde ha någon nationell strategi för hur 
[kommunerna] ska kunna få möjlighet att följa lm-föreskrifterna vad gäller 
ordinationer och delningsunderlag.”

− Generellt: ”allt ska vara klart när det tas i bruk juni 2020”

− Generellt: ”Information och utbildning om och inför införandet behövs för samtliga 
användare i NLL, gärna möjlighet till digitala utbildningar”



TACK för att ni lyssnat!

− Ni hittar oss (en stund till) i monter 
B04:12, Studio e-hälsa


