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Svar på remiss av utkast Senarelagd anslutning 
till nationell läkemedelslista 

Region Dalarna lämnar följande synpunkter: 

Region Dalarna ser positivt på att Socialdepartementet föreslår en 
senareläggning av den bortre tidsgränsen för nationella läkemedelslistan 
(NLL). Regionen vill samtidigt framföra att även med det nya datum som 
föreslås (1 december 2025) kommer det, både ur tekniskt- och 
användarperspektiv, att vara svårt att färdigställa anslutningar och 
breddinförande i så hög utsträckning att den så kallade transformatorn kan 
stängas av.  

Region Dalarna menar att det av patientsäkerhetsskäl måste finnas en 
beredskap för att i ett senare skede ytterligare förlänga transformatorns 
livslängd till dess att ett mer fullständigt införande genomförts. Regionen 
delar synen att införandet av NLL bör ske så snabbt som möjligt, men det 
får inte genomdrivas på ett sätt som skapar potentiella 
patientsäkerhetsrisker. Dessa har närmare beskrivits i rapporten 
”Riskanalys av Nationella läkemedelslistan (NLL)” av Nätverket Sveriges 
chefläkare (april 2022) vilken Region Dalarna ställer sig bakom. 
Ett införande av framför allt skrivfunktionalitet till NLL innebär ändrade 
arbetssätt för hälso- och sjukvården och kräver stora utbildningsinsatser. I 
regionernas skrivelse från 30 augusti 2022 beskrivs hur införandet innebär 
stora utmaningar när vårdens ordinationslogik och apotekens receptlogik 
behöver byggas ihop. Ett särskilt tidskrävande arbete kommer 
anpassningen av vårdinformationssystemens (VIS) tusentals 
ordinationsmallar att innebära. Alla användare behöver också utbildning om 
hur NLL-funktionaliteten ska användas i det egna VIS för att säkerställa 
patientsäkra arbetssätt.  

Region Dalarna står, liksom många andra regioner, inför ett byte av VIS 
under senare delen av 2024. Det innebär inte enbart en modernisering av 
befintligt VIS som antas i utkastet till propositionen. Införandet medför ett 
övergripande implementeringsarbete, också till följd av att arbetssätt kopplat 
till VIS behöver förändras.  
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Region Dalarna stödjer inte utredningen om att det skulle kunna bli positiva 
effekter för regionernas kostnader om även ett införande av ändrade 
arbetssätt kopplat till NLL sker parallellt och slutförs före 1 december 2025. 

Även ur ett tekniskt perspektiv är det enligt uppgift från leverantören av det 
nya VIS sannolikt inte möjligt att fullständigt ansluta före den föreslagna 
bortre tidsgränsen 1 december 2025. 

Ett grundläggande krav för att anslutningen ska kunna ske är att  
E-hälsomyndigheten kan leverera de delar som systemleverantörerna har 
behov av för att kunna utveckla full funktionalitet, vilket ännu inte har 
uppnåtts. 

Region Dalarna anser att fler aktörer bär ansvaret för behovet av en 
senareläggning, och menar därför att förslaget att regionerna ska 
medfinansiera statens merkostnader är orimligt. Generellt har förslaget till 
propositionen ett ensidigt statligt perspektiv, som regionen bedömer gravt 
underskattar regionernas arbete med och kostnader för införandet av NLL. 
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