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Remiss utkast till proposition senarelagd anslutning till 
nationell läkemedelslista 

Sammanfattning  
Region Skåne är positiva till att Socialdepartementet tillmötesgår önskemålen 
om en senareläggning av den bortre tidsgränsen för nationella läkemedelslistan 
(NLL).  
Förutsättningarna för att Region Skåne kan införa läsfunktionalitet till den 1/12 
2025 är goda. Däremot finns det inte förutsättningar att hinna införa en 
fullständig anslutning till NLL. Region Skåne ser stora patientsäkerhetsrisker 
om inte transformatorn fortsatt hålls öppen under tiden arbete pågår med 
fullständig anslutning till NLL. 
Region Skåne saknar i remissen regionernas perspektiv på arbetet med och 
kostnaderna för införandet av NLL. 
 
Bakgrund 
Region Skåne använder i dag flera system för att förskriva elektroniska recept. 
Systemen som används på sjukhus, inom primärvård, och i obstetriken kommer 
att ersättas av SDV- Skånes digitala vårdsystem, medan tandvårdens system 
kommer att finnas kvar. Tidplanen för SDV har blivit framflyttad och SDV-
projektet arbetar efter planen att första införandet ska ske våren 2025. Därefter 
fortsätter utrullningen och den planeras att fortgå under cirka två års tid. Det 
innebär att dagens befintliga system kommer att behöva användas parallellt med 
SDV fram till våren 2027 förutsatt att planen håller.  
 
Region Skånes svar på remissen 
Region Skåne ser stora fördelar i att NLL införs. Hälso- och sjukvården och 
patienterna kommer att få en mer gemensam bild av patientens förskrivna och 
uthämtade läkemedel. 
Vidare välkomnas förslaget att den nationella läkemedelslistans fullständiga 
införande (både läs och skrivfunktionalitet) flyttas fram. Fullständigt införande 
av NLL inom remissens föreslagna tidsram ser dock Region Skåne inte är 
möjligt. Enligt tidigare inskickad skrivelse har regionerna inklusive Region 
Skåne gemensamt bedömt att full anslutning till NLL kan vara möjlig 2028 men 
att läsåtkomst kan införas 2025. Det är viktigt att transformatorn fortsatt kan 
användas fram tills dess att full anslutning till NLL är genomförd. Kan inte 
transformatorn användas får detta oacceptabla konsekvenser för 
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patientsäkerheten, vilket även har påtalats i tidigare genomförd riskanalys. 
Riskanalys av Nationella läkemedelslistan 2022 (sverigescheflakare.se). 
Att införa en komplett NLL lösning inkluderande skrivfunktionalitet är 
komplext. Även om merparten av specifikationerna är publicerade saknas 
fortfarande några delar som planeras levereras i december 2022. Det saknas 
också en överenskommelse mellan regioner, leverantörer och 
eHälsomyndigheten vad gäller säkerhetslösningen. En sådan överenskommelse 
är en förutsättning för den fortsatta utvecklingen av NLL i våra journalsystem.  
För att få en patientsäker lösning krävs tid för utveckling, test, eventuell 
korrigering av utveckling, omtest, utrullning och utbildning av slutanvändare. 
Efter leverans från journalleverantör är det minst ett års ledtid till utrullning kan 
genomföras. Vid ett införande av NLL med skrivfunktionalitet i befintliga 
system blir det dessutom en stor verksamhetspåverkan då befintliga 
ordinationsmallar behöver justeras utifrån krav på nya informationsmängder i 
NLL. 
Region Skåne befinner sig i en speciell situation då befintliga system ska fasas 
ut och SDV ska fasas in. Mycket kompetens och många resurser inom regionen, 
både på verksamhets- och IT-sidan, används förnärvarande till att utveckla vårt 
framtida vårdinformationssystem och kommer fortsatt att krävas vid 
driftsättningen. Verksamheten i Skåne är liksom i övriga delar av landet hårt 
kliniskt belastad och tillgängliga kliniska resurser behövs i vården. Regionen ser 
svårigheter i att finna ytterligare resurser för att utveckla och införa 
skrivfunktionalitet i nuvarande journalsystem. Ska befintliga resurser även 
användas för att anpassa nuvarande system finns en avsevärd risk att införandet 
av SDV behöver senareläggas.   
Utveckling av skrivfunktionalitet är vidare förenat med stora ekonomiska 
investeringar. Regionen är mycket tveksam till nyttoeffekten i att införa 
skrivfunktionalitet i flera befintliga system, då dessa ska avvecklas inom en snar 
framtid.  
Remissen beskriver enbart eHälsomyndighetens perspektiv och tar inte hänsyn 
till regionernas arbete samt verksamhetsmässiga och ekonomiska konsekvenser. 
Förslaget att regionerna ska bidra till eHälsomyndighetens kostnader för 
senareläggning av NLL är orimligt. Införandet av NLL är förenat med stora 
ekonomiska investeringar i regionerna. 
Region Skåne ser värdet i att NLL införs och arbetar aktivt för att få till en bra 
lösning i SDV men ser inte att en komplett NLL lösning för de befintliga 
journalsystemen är försvarbart, varken ur ett kompetensmässigt, resursmässigt 
eller ekonomiskt perspektiv.  
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