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Remissvar - Utkast till proposition: Senarelagd anslutning till nationell 
läkemedelslista 
Ert diarienummer S2022/03952 
 
Region Sörmland är positiva till Socialdepartementets förslag för senareläggning av den bortre 
tidsgränsen för nationell läkemedelslista. Regionen konstaterar att det aktuella förslaget till nytt 
sista anslutningsdatum, den 1 december 2025, inte kommer att räcka. En starkt bidragande orsak 
till detta är att Region Sörmland kommer att byta vårdinformationssystem under år 2024. 
Regionens och systemleverantörens bedömning är att vi inte kommer att hinna med att 
färdigställa nödvändiga integrationer, mellan det nya vårdinformationssystemet och de krav som 
nationell läkemedelslista ställer på fullständig anslutning.  
 
Om nödvändiga integrationer inte finns på plats till det föreslagna slutdatumet, är det av ytterst 
vikt att nuvarande stödfunktion, den så kallade transformatorn, inte stängs ned i december 2025. 
Om transformatorn stängs ned, ökar risker för patientsäkerheten. 
 
Region Sörmland ser det som möjligt att ansluta till nationell läkemedelslista den 1 december 
2025, förutsatt att det kommande vårdinformationssystemet då har möjlighet till anslutning av 
läsfunktionalitet. Regionen bedömer att skrivfunktionalitet kommer att ta längre tid att 
genomföra, då systemintegreringen mellan det kommande vårdinformationssystemet och 
nationell läkemedelslista är tekniskt komplex. Den tekniska utvecklingen ligger till stor del hos 
systemleverantören och är utanför regionens kontroll.  
 
Region Sörmland vill även poängtera att det alltjämt pågår diskussioner kring val av 
säkerhetslösning mellan E-hälsomyndigheten, systemleverantörer och regioner. Även ett slutligt 
beslut om säkerhetslösning kan påverka i vilken tidshorisont regionen har möjligt att anpassa 
vårdsystem och integrationslösningar, som stöttar anslutningen till nationell läkemedelslista. 
 
Region Sörmland noterar att Socialdepartementet i sitt utkast till proposition anser att regionerna 
ska medfinansiera statens kostnader för senareläggningen av nationell läkemedelslista. Region 
Sörmland kommer att få omfattande merkostnader för införandet av nationell läkemedelslista, 
inom verksamheten samt även teknikrelaterade kostnader. Ytterligare avgifter relaterade till 
senareläggningen är inte önskvärda.  
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