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Skicka vidare Avprenumerera

För dig som ska utveckla och ansluta
till Nationella läkemedelslistan
E-hälsomyndigheten har regeringens uppdrag att utveckla och införa
Nationella läkemedelslistan. Det nya registret blir en rikstäckande
informationskälla som ska ge vården, omsorgen, apoteken och
patienten tillgång till samma information om patientens förskrivna och
uthämtade läkemedel och andra varor. Nationella läkemedelslistan
ersätter Receptregistret och Läkemedelsförteckningen.
I det här nyhetsbrevet kan du hålla dig uppdaterad om vad som
händer i arbetet med Nationella läkemedelslistan.

Innehåll, nummer 4 2019:
Scenarier för att skapa ökad förståelse för Nationella läkemedelslistan.
E-hälsomyndigheten gör studiebesök.
Se debatten om förändrade arbetssätt med Nationella läkemedelslistan.
Välkomna till frukostseminarium den 17 oktober.
Gemensam test- och utvecklingsmiljö.
Hallå där Madelen Domajnko, projektledare för delprojektet externt stöd och anslutning.

Scenarier för att skapa ökad förståelse för Nationella
läkemedelslistan
Scenarier är exempel på situationer som kan uppstå för en patient i sina kontakter med vård, omsorg och
apotek. Arbetet med scenarierna har fortskridit under sommaren och det har blivit tydligare att scenarierna
behöver anpassas utifrån olika målgrupper. Exempel på målgrupper är verksamhetsspecialister och
beslutsfattare inom vård, omsorg och apotek. Ett antal scenarier som belyser nyttor och skapar förståelse för
Nationella läkemedelslistan kopplat till respektive målgrupps behov håller på att tas fram just nu. Just nyttorna
med Nationella läkemedelslistan förtydligas men även behovet av förändrade arbetssätt för att realisera nyttan
av scenarierna.
Scenarierna i sig kan inte skapa hela bilden av vad Nationella läkemedelslistan är, men syftar till att skapa en
tydligare och gemensam bild av läkemedelslistan. Tillsammans med förklarande dokumentation bidrar det till
ökad förståelse för innehållet och vad skillnaden blir mot idag när Nationella läkemedelslistan väl införs inom
vård- och omsorg samt på apotek.
I början av september följs scenariearbetet upp med fokus på apotekens verksamhet och en genomgång av

Nationella läkemedelslistans påverkan på expeditionsprocessen. Vården som målgrupp följs upp på
motsvarande sätt. Den tidigare inplanerade gemensamma workshop för scenarier delas därför in i två olika
workshops då det finns behov av att titta mer i detalj på frågor kopplade till de olika situationerna som kan
uppstå vid såväl förskrivning som expediering.

E-hälsomyndigheten gör studiebesök
I arbetet med att utveckla Nationella läkemedelslistan behöver E-hälsomyndigheten förstå vilka utmaningar,
behov och frågor som finns hos regionerna och apoteken. E-hälsomyndigheten fortsätter därför under hösten
sin turné och besöker Region Örebro, Västmanland, Västra Götaland och Region Stockholm samt några
apotek.
I juni besökte E-hälsomyndigheten Region Halland och träffade då främst objektspecialister på it-sidan och
förskrivare. Frågorna handlade om allt från presentationskrav, användning och flöden till kommunikation och
utbildning.
På vår webbplats finns en reportagefilm med tips till vården, apoteken och systemleverantörerna om hur man
kommer igång med arbetet på hemmaplan för att ansluta till Nationella läkemedelslistan.

Se debatten om förändrade arbetssätt med Nationella
läkemedelslistan
Nu kan du ta del av filmen från E-hälsomyndighetens paneldebatt om förändrade arbetssätt med Nationella
läkemedelslistan som arrangerades i Almedalen den 1 juli. Hur förändras till exempel läkarens och
farmaceutens arbetssituation och mötet med patienten? Se Elin Karlsson, Läkarförbundet, Fredrik Boström,
Sveriges Apoteksförening, Janí Stjernström, Vårdförbundet och Anders Sylvan, E-hälsomydigheten i en
intressant debatt.

Se filmen

Välkomna till frukostseminarium
Frukost serveras från klockan 8.00 med seminariestart 8.30.
Plats: Cabaret, Folkets Hus, Barnhusgatan 12

17

OKT
Håll utkik på vår webbplats efter inbjudan och program. Seminariet filmas och publiceras

08:3010.00

på vår webbplats.

Gemensam test- och utvecklingsmiljö
I juni släpptes den första testversionen av Nationella läkemedelslistan i den gemensamma test- och
utvecklingsmiljön. I nästa testversion, som kommer vecka 41, kommer fler användningsfall och gränssnitt vara
tillgängliga att testa. Dessutom kommer ett testadministrationsverktyg för utvecklare inom apotek och vård att
finnas. Detta verktyg innebär att utvecklarna kan hantera testdata för förskrivningar i Nationella
läkemedelslistan.
Testmiljön anropas via en FHIR-server som definierar kommunikationen i ett antal olika
resurser/informationsmängder, såsom information om en patient (Patient), eller en förskrivning
(MedicationRequest). Resurserna enligt FHIR-standarden finns definierade på simplifier.net. Här finns också en
implementationsguide som beskriver hur resurserna ska användas. Baserat på användningsfall (Use cases)

finns anropskedjor och exempel på anrop beskrivna.
En tidplan med information om vilka funktioner som varje testversion tillför finns i Utvecklarportalen. Utifrån
tidplanen kan verksamhetsspecialister skapa en plan för att anpassa sina it-system mot Nationella
läkemedelslistan. Utvecklarportalen finns i Confluence och riktar sig både till dig som jobbar med det tekniska
perspektivet för att integrera mot läkemedelslistan men även till dig som arbetar med att definiera
verksamhetens krav på de vård- eller apotekssystem som ska ansluta till Nationella läkemedelslistan.
Confluence kräver inloggning och behörighet ges av jennie.lindzter@ehalsomyndigheten.se.

Hallå där Madelen Domajnko, projektledare för delprojektet
externt stöd och anslutning
Hur ser hösten ut vad gäller samverkan med de som ska
ansluta till och använda sig av Nationella läkemedelslistan?
- Utöver de arbetsgrupper vi redan har igång ökar vi samverkan med
olika regioner. Till exempel har vi tillsammans med
regionsrepresentanter från kundgruppen för Cosmic startat upp ett
arbete för att se över hur strukturerad dosering och kodverk ska
kunna fungera i praktiken. Vi välkomnar givetvis även andra regioner
att delta i detta arbete. Bland annat tittar vi gemensamt på
arbetsmaterial som till exempel den påbörjade informationsmodellen
för Nationella läkemedelslistan. Informationen finns tillgänglig på den externa samverkansytan i Confluence.
Utöver detta fortsätter vi med scenariearbetet där vi försöker väva in både vård och apotek så att vi täcker hela
kedjan.

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

Öppna som pdf

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

