För dig som ska utveckla och ansluta
till Nationella läkemedelslistan
eHälsomyndigheten har regeringens uppdrag att utveckla och införa
Nationella läkemedelslistan. Det nya registret blir en rikstäckande
informationskälla som ska ge vården, apoteken och patienten tillgång
till samma information om patientens förskrivna och uthämtade
läkemedel och andra varor. Nationella läkemedelslistan ersätter
dagens Receptregister och Läkemedelsförteckningen.
I det här nyhetsbrevet kan du hålla dig uppdaterad om vad som händer i arbetet med Nationella
läkemedelslistan.
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Seminarium om Nationella läkemedelslistan i Almedalen
eHälsomyndigheten bjuder in till ett seminarium måndagen den 1 juli i Läkartidningens tält i
Almedalen. Välkomna att lyssna på en paneldebatt om förändrade arbetssätt och framtida
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möjligheter med Nationella läkemedelslistan. Deltar gör Anders Sylvan, eHälsomyndigheten,
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Elin Karlsson, Läkarförbundet, Fredrik Boström, Sveriges apoteksförening och Janí
Stjernström, Vårdförbundet.

Läs mer

Reportagefilm om att komma igång med anslutningen
eHälsomyndigheten har tagit fram en ny reportagefilm som vänder sig till de aktörer som ska ansluta sig till
Nationella läkemedelslistan. Syftet med filmen är att inspirera vården och apoteken att, tillsammans med sina
systemleverantörer, komma igång med arbetet på hemmaplan. I filmen tipsar eHälsomyndigheten om vad det är
som behöver göras, hur mycket tid det krävs för att anpassa tjänsterna och hur vi gör det här effektivt.
Filmen finns på eHälsomyndighetens webbplats. Här finns också en checklista som kan användas i
verksamheterna för att påbörja arbetet. Till hösten kommer mer stödmaterial att publiceras.

Se filmen

Så arbetar Region Örebro med Nationella läkemedelslistan
Hallå där Cornelia Trampe, projektledare för projektet Verksamhetsanpassning och förståelse inför
Nationell läkemedelslista i Region Örebro.
Vad vill ni få ut av projektet?
Syftet är att implementera det arbetssätt som krävs för den Nationella läkemedelslistan med fokus på
patientsäkerheten och med minimal påverkan för verksamheterna. Projektet ansvarar för att sprida information
som eHälsomyndigheten, SKL, Inera och regionen själv tar fram om läkemedelslistan, till medarbetare som
berörs inför det att lagen om nationell läkemedelslista träder i kraft.
Hur ska ni göra för att lyckas med detta?
Vi kommer att informera, informera och återigen informera i så många olika grupper som vi bara kan. Både i
etablerade grupper och sådana som växt upp utifrån behov. Vi vill att verksamheterna utser en kontaktperson
som tar emot information om vad som händer inom projektet Nationella läkemedelslistan (både nationellt och
regionalt) och som sedan kan sprida information inom sin egen verksamhet men även vara kanalen till projektet
med frågor från verksamheten.
Det är relativt tidigt i arbetet men har du några tips till andra aktörer som ska starta upp arbetet med
Nationella läkemedelslistan?
Att projektägaren är rätt för uppdraget och att styrgruppen har beslutsmandat. Se till att ta fram ett tydligt
projektdirektiv och ha en bra kommunikation med projektägaren. Att tidigt i arbetet få med så många som möjligt
som berörs så att alla får samma bild över vad som ska göras.

Arbetsgruppen scenarier är i gång
Den 11 juni höll arbetsgruppen scenarier sin första workshop med representanter från både apoteken och
vården. Även systemleverantörerna hade representanter på plats. Workshopen utgick från fem identifierade
scenarier och beskrev detaljerade händelser i dessa, utifrån patientens, hälso- och sjukvårdens och apotekens
perspektiv. Viktiga lärdomar som tas med i det kommande arbetet är till exempel hanteringen av patientens
information mellan olika aktörers system och hur detta ska fungera med Nationella läkemedelslistan.
Även samtycken och spärrar kom upp som en utmanande faktor med tanke på att det inte hanteras på samma
sätt inom lagen om Nationell läkemedelslista och Patientdatalagen. eHälsomyndigheten jobbar vidare med
materialet under sommaren.
Nästa möte är planerat till den 27 september.

Lär dig mer om Nationella läkemedelslistans gränssnitt i
Utvecklarportalen
Har du hunnit bekanta dig med Utvecklarportalen än? I den hittar du information om Nationella läkemedelslistans
gränssnitt, både teknisk information för dig som utvecklar mot läkemedelslistan men även information till dig som
arbetar med att definiera verksamhetens krav på de vård- eller apotekssystem som ska ansluta till Nationella
läkemedelslistan. Bland annat finns information om de funktioner, även kallat användningsfall, som listan
innehåller men också information om de testmöjligheter som finns innan själva listan är färdigutvecklad.
Utvecklarportalen uppdateras och utvecklas allteftersom arbetet fortskrider. Utvecklarportalen finns i Confluence
och kräver inloggning.

Sommarhälsning från programledningen
Vi har precis avslutat vår fjärde utvecklingsperiod och samlar programmet i Kalmar under två dagar för att sätta
planer och mål för kommande utvecklingsperiod. Vårt gemensamma fokus framåt är att på allvar komma igång
med scenarioarbetet för att skapa en större förståelse för hur läkemedelslistan kommer att fungera i hela
vårdkedjan – mellan patient, apotek, vård och omsorg.
Jag vill passa på att rikta ett stort tack till alla som varit delaktiga och engagerade i arbetet med att ta fram bra
lösningar för Nationella läkemedelslistan!
Önskar alla en trevlig sommar, så ses och hörs vi till hösten igen.

Vänliga hälsningar
Magnus Åsén, programledare Nationella läkemedelslistan

Har du frågor är du välkommen att kontakta:
nationellalakemedelslistan@ehalsomyndigheten.se
Läs om hur eHälsomyndigheten hanterar personuppgifter

Växel: 010-458 62 00
Kundtjänst: 0771-766 200
registrator@ehalsomyndigheten.se
ehalsomyndigheten.se

