
 

Svar på remiss 1 (2) 
 

 
Handläggare Datum Diarienummer 

Göran Karlström 2022-11-21 HSN/226935 
 Ert Datum Er beteckning 

 2022-10-05 S2022/03952 
 

s.remissvar@regeringskansliet.se  
hnrik.moberg@regeringskansliet.se 

Svar på remiss om Utkast till proposition: Senarelagd 
anslutning till nationella läkemedelslistan 

Regionen har fått tillfälle att lämna svar på rubricerad remiss och vill lämna 
följande synpunkter. 

Visionen med en nationell läkemedelslista är utmärkt. I många sammanhang 
har tidigare framförts att utgångspunkten för detta borde varit större än att 
utgå från en registerlagstiftning. Att utgå från förskrivning och inte 
ordination skapar långtgående problem i verksamheterna vilket påtalats 
kontinuerligt från hälso- och sjukvården i flertalet eller samtliga regioner. 

Lagens utformning med en otydlig gränsdragning mot patientdatalagen, ett 
svårtolkat regelverk för spärrar och det faktum att NLL är byggd på 
apotekssystemens logik snarare än vårdens skapar problem för hälso- och 
sjukvården. Som framgår nedan kan inte Region Värmland klara en 
anslutning ens med den i propositionen bortre föreslagna tidsgränsen. 

• Anslutning till Nationella läkemedelslistan bör ske stegvis. Läsfunktionalitet 
och Läs/Skriv-funktionalitet bör kunna skiljas åt. Leverantören av Region 
Värmlands vårdinformationssystem har tydligt angivit att läsbehörighet kan 
införas under 2025. Skrivfunktionalitet kan tidigast levereras till kunder 
2027 med implementering under 2028. Leverantören ser mycket stora 
utmaningar just beroende på kopplingen till förskrivning i stället för 
ordination som ju är det genomgående i alla övriga hälso- och 
sjukvårdsprocesser. Leverantörens svar om tidsförhållanden är inte en 
fråga om ekonomi, utan arbetet som måste genomföras är enormt 
komplext och omfattande. Enligt leverantören saknas fortsatt mycket av 
underlagen för att kunna med säkerhet göra en framgångsrik 
implementation. Införandet måste kunna ske mer stegvis. 

• Transformatorns livslängd måste förlängas. Region Värmland önskar att 
slutdatum för transformatorn sätts till minst 2028-12-31. 

• Kostnaderna för förlängd drift av transformatorn bör inte belasta 
regionerna. 

• Som framfört i inledningen stöder Region Värmland visionen om en 
nationell läkemedelslista och instämmer i önskan att en sådan kan införas 
så snart som möjligt. Samtidigt beklagar vi att diskussionen om 
förändringar i lagen bara rör sig om att skjuta på den bortre tidsgränsen för 
anslutning. Det finns många andra utmaningar med lagen om nationell 
läkemedelslista som också borde diskuteras – som gränsdragningen mot 
patientdatalagen, regelverket för spärrar och det faktum att NLL är byggt 
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på receptlogik. Dessa utmaningar har i hög grad bidragit till att det tar så 
lång tid att ansluta fullt ut till NLL. De innebär också mycket omfattande 
kostnader för regionerna. 
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