
Checklista för att
införa Nationella 
läkemedelslistan 

Nationella läkemedelslistan innebär 
både tekniska, juridiska och verksam-
hetsmässiga förändringar. 

Olika verksamheter har olika krav 
och behov, så det är upp till er att 
anpassa punkterna i checklistan så 
att den passar just er verksamhet.
Kanske får ni inspiration av den här 
checklistan.

servicedesk@ehalsomyndigheten.se

Gör en övergripande koll

Hur ser tidsplanen ut? Hur förhåller den  
sig till andra projekt i er verksamhet?

Känner nyckelpersoner till att  
Nationella läkemedelslistan lanseras? 

Vilka personer i er verksamhet  
påverkas och hur påverkas de? 

Vad är din roll i införandet av Nationella läkemedelslistan?

Kartlägg systemen

Vilka av era system påverkas av införandet? 

Påverkas, utvecklas eller förändras 
även angränsande system samtidigt? 

Hur ser samarbetet ut mellan beställare  
och leverantörer av ert system?

Nationella läkemedelslistan använder FHIR, en standard 
utvecklad av HL7, och alla anslutande system måste 
anpassas till de nya gränssnitten.

Lär känna dokumentationen
Har ni besökt E-hälsomyndighetens 
Handbok för vård- och apotekstjänster?

Vilket verksamhetsområde är aktuellt för er? 
Har ni tittat igenom processbeskrivningarna?

Har ni satt er in i de tillämpningsanvisning-
arna som är aktuella för er?

I E-hälsomyndighetens Handbok för vård- och apoteks-
tjänster beskrivs den tekniska övergången till Nationella 
läkemedelslistan.

Planera ert införande
Har ni börjat planera er anpassning?

Hur behöver ni jobba i er organisation för  
att få NLL på plats inom angiven tidsram?

Har ni planerat för när ni vill genomföra ett godkännande?

Se över rutiner och arbetssätt
Hur ska era arbetssätt och rutiner anpassas?

För att höja patientsäkerheten räcker det inte med att 
införa en ny lag, ett nytt register och ny teknik. Ni behöver 
också anpassa era arbetssätt efter lagen, registret och 
tekniken.

Håll dig uppdaterad
Webbutbildning för medarbetare
Planera in webbutbildningen Lär känna Nationella 
läkemedelslistan, som finns på E-hälsomyndighetens 
webbplats.

Prenumerera på nyhetsbrevet
I E-hälsomyndighetens nyhetsbrev får du de senaste 
uppdateringarna om Nationella läkemedelslistan.

Titta in på vår webbplats
På E-hälsomyndighetens webbplats kan du läsa 
mer om vad Nationella läkemedelslistan innebär.

Kontakta oss 

Vilka resurser i er organisation behöver 
delta i arbeta med anpassningen? 

Hur påverkas era medarbetare när ert 
system anpassats till NLLs nya gränssnitt? 

Hur ska ni arbeta för att informationen i 
registret blir uppdaterad och aktuell när 
alla system är anpassade?

https://samarbetsyta.ehalsomyndigheten.se/handboken/latest
https://samarbetsyta.ehalsomyndigheten.se/handboken/latest
https://www.ehalsomyndigheten.se/tjanster/yrkesverksam/nationella-lakemedelslistan/

