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Sveriges Farmaceuter har fått rubricerat utkast till proposition på remiss och vill 
framföra följande synpunkter.  
 
Sveriges Farmaceuter välkomnar införandet av nationella läkemedelslistan (NLL) och 
arbetet med att öka tillgång till, och samarbete kring, information om patienters 
läkemedelsbehandling för patient, apotek och vård.  
 
Med detta sagt så har vi förståelse för att anslutning till NLL behöver senareläggas. 
NLL har potential att bli ett viktigt verktyg för att öka patientsäkerheten i 
läkemedelsbehandling, en förutsättning är dock att NLL kan implementeras och 
integreras helt och fullt i alla aktörers datasystem och arbetssätt. I slutändan måste 
målen vara att det ska vara lätt, för alla inblandade, att göra rätt.  
 
Då utmaningarna framför allt finns inom hälso- och sjukvården bör extra stort fokus 
läggas vid att integrationer och arbetssätt ska fungera för vårdens personal. De nyttor 
som uppskattas komma från NLL är helt beroende av att arbetssättet kring NLL blir 
säkert. Hälso- och sjukvården har redan idag en ansträngd arbetssituation. Att forcera 
införandet av NLL skulle kunna leda till att NLL inte hinner integreras på ett lämpligt 
sätt, utan behöver hanteras separat. Detta skulle innebära en ännu större arbetsbelastning 
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för hälso- och sjukvården och en ökad risk för fel, med en försämring av 
patientsäkerheten som konsekvens. 
 
Vi anser dock att det är viktigt att under tiden som NLL försenas säkerställa att 
patientsäkerheten upprätthålls och att förskrivare därför makulerar utskrivna recept som 
ej längre är aktuella samt utfärdar nya recept i de fall doseringar förändras. Att detta inte 
görs idag är ett stort problem för patienter och apoteksfarmaceuter vilket skapar risk för 
fel läkemedelsanvändning. 
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