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 Socialdepartementet 
 

Remissvar. Utkast till proposition: Senarelagd anslutning till 
nationell läkemedelslista 
 

Beslut 
 

• Hälso- och sjukvårdsdirektören beslutar att lämna denna skrivelse som 
remissvar till Socialdepartementet. 

 
 
Sammanfattning 
Socialdepartementet har erbjudit Region Gotland att yttra sig över Utkast till 
proposition: Senarelagd anslutning till nationell läkemedelslista. Hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen har tagit del av remissen och lämnar remissvar enligt nedan. 

Bakgrund 
Den 13 juni 2018 beslutade riksdagen att anta lagen (2018:1212) om nationell 
läkemedelslista. Enligt lagen finns krav på att anslutning till registret nationell 
läkemedelslista ska vara genomförd senast 1 maj 2023.   

I utkastet till propositionen Senarelagd anslutning till nationell läkemedelslista föreslås att 
kravet på anslutning till registret nationell läkemedelslista senareläggs till den 1 
december 2025 i stället för som tidigare beslutats den 1 maj 2023 

Bedömning 
Region Gotland ser positivt på förslaget att Socialdepartementet vill föreslå en 
senareläggning gällande kravet på anslutning nationella läkemedelslistan. Region 
Gotland är angelägen om att förverkliga de eventuella verksamhet- och 
patientsäkerhetsmässiga vinsterna som lagen om registret nationell läkemedelslista 
har i syfte att uppnå.  

Region Gotland konstaterar dock att det även med det nya föreslagna datum (1/12 
2025) kommer att bli mycket svårt att färdigställa nödvändiga anslutningar och 
breddinförande gällande skrivfunktionalitet så att den så kallade transformatorn kan 
stängas av.  

Läsfunktionalitet till nationella läkemedelslistan kommer att införas i Region Gotland 
under 2023. När läsfunktionalitet är införd innebär det att delar av de verksamhet- 
och patientsäkerhetsmässiga vinsterna som lagen om registret nationell 
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läkemedelslista har i syfte att uppnå kan uppnås. Införande av skrivfunktionalitet är 
betydligt mer komplex  

Region Gotland bedömer dock att den senareläggning som föreslås i utkastet till 
propositionen inte är tillräcklig för att anslutning av skrivfunktionalitet ska kunna ske 
på ett patientsäkert och effektivt sätt vilket kan medföra patientsäkerhetsrisker. 
Region Gotland föreslår att övergångslösningen med transformatorn kvarstår under 
längre tid än det i propositionen föreslagna datumet. För att uppnå 
skrivfunktionalitet skulle Stockholm-Gotlandregionens gemensamma 
huvudjournalsystem TakeCare som inom de närmaste åren kommer att ersättas med 
ett nytt journalsystem behöva byggas om i centrala delar vilket medför ett omfattande 
arbete. Detta bedöms inte som en framkomlig väg. Om transformatorn avvecklas 1 
december 2025 behöver nya manuella arbetsmoment med olika typer av webb-
lösningar tillskapas för e-receptförskrivning vilket leder till dels ökade administrativa 
arbetsuppgifter, dels patientsäkerhetsrisker vilket har belysts i en riskanalys gjord av 
Nätverket Sveriges chefläkare i april 2022.  

Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland arbetar med att införa ett nytt gemensamt 
journalsystem under 2028 där skrivfunktionalitet i NLL kommer att införas.  

Region Gotland konstaterar även att avsnittet kring steg i anslutningsprocessen 
endast belyser denna ur E-hälsomyndighetens perspektiv. Beskrivning gällande 
regionernas insatser och den verksamhetspåverkan som införande av NLL medför 
berörs inte alls ur ett resursperspektiv. Det kan inte ses som rimligt att Sveriges 
regioner ska stå för statens merkostnader för en senareläggning. 
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