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Avdelningen för vård och omsorg  

Statsrådet Lena Hallengren 

Hemställan om att skjuta upp lagen om nationell 

läkemedelslista  

Sveriges Kommuner och Regioner ber härmed regeringen att skyndsamt föreslå att 

lagen om nationell läkemedelslista (2018:1212) skjuts upp. SKR menar att den 

pågående covid-19-pandemin gör att förutsättningarna saknas för ett stort nationellt 

utvecklings- och införandeprojekt som nationella läkemedelslistan. Att genomdriva 

lagen i nuläget vore att allvarligt äventyra patientsäkerheten genom att utsätta vårdens 

medarbetare, it-system och centrala processer för en orimlig belastning. Dessutom ser 

vi att den fördjupade diskussion om nationella läkemedelslistan som just inletts, men 

som redan fått avbrytas pga. covid-19, är helt avgörande för att listan ska kunna ge 

önskad nytta när den väl införs.  

SKR ser positivt på att regeringen under mars 2020 tagit initiativ till en fördjupad 

diskussion med regionerna, SKR, Inera, E-hälsomyndigheten, Datainspektionen och 

DIGG om de sedan länge kända utmaningarna med lagen om nationell 

läkemedelslista. Den pressade tidplanen, som krockar med 13 regioners införande av 

nya vårdinformationsmiljöer, är en utmaning som tidigt nämnts i denna diskussion. En 

annan är E-hälsomyndighetens kommande förändringar av de tekniska 

åtkomstlösningarna för myndighetens tjänster. En tredje är lagens utformning i 

förhållande till annan lagstiftning samt praktiska svårigheter med att implementera 

lagen på ett ändamålsenligt sätt. Denna diskussion, som är helt avgörande i arbetet 

med nationella läkemedelslistan, hade SKR sett fram emot att nu ägna tid och resurser 

åt under våren 2020. På grund av covid-19-pandemin har dock samtalen fått avbrytas 

innan de egentligen kommit igång. 

SKR menar att covid19-pandemin nu gör att även alla andra förutsättningar för att 

införa lagen om nationell läkemedelslista saknas. I den situation svensk hälso- och 

sjukvård befinner sig i är det av yttersta vikt att minimera icke-nödvändiga 

belastningar på vården och dess medarbetare.  

På regional nivå har detta redan inneburit att regioner har fattat beslut om att 

ändringar i it-system som inte är nödvändiga ur ett säkerhetsperspektiv eller som 

föranleds av hanteringen av det nya coronaviruset tills vidare inte får genomföras. 

Det kan inte heller uteslutas att motsvarande stopp för ändringar även kommer att 

behöva fattas för nationellt gemensamma lösningar som Pascal och NPÖ, som båda 

påverkas av ikraftträdandet av lagen om nationell läkemedelslista. I klartext skulle 
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utvecklingsstopp för Pascal och NPÖ med dagens tidplan för nationella 

läkemedelslistan innebära att Läkemedelsförteckningen inte längre skulle vara 

tillgänglig via de nationella tjänsterna efter 1 juni 2020. 

Dessutom ser SKR stora risker med att göra några som helst tekniska förändringar i 

den nationella hanteringen av elektroniska recept just nu. I dag är 99 % av alla recept i 

Sverige elektroniska. En störning i den elektroniska recepthanteringen mitt under ett 

krisläge skulle riskera att få oöverblickbara konsekvenser.   

Hemställan 

SKR hemställer att regeringen skyndsamt säkerställa att såväl själva ikraftträdandet 

som kravet på vårdgivarnas anslutning till nationella läkemedelslistan (2018:1212) 

skjuts fram.  
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