
Vad gäller för att få se 
information i Nationella 
läkemedelslistan?

Till dig som arbetar som barnmorska  
och förskriver läkemedel till patienter under 18 år



Lagen om nationell läkemedelslista 
trädde i kraft den 1 maj 2021. Lagen 
reglerar vad Nationella läkemedels-
listan får innehålla och hur 
informationen i registret får hanteras. 

Just nu pågår ett arbete med  
att införa registret Nationella 
läkemedelslistan i vårdens och 
apotekens informationssystem.

Så berörs du 
som barnmorska 
Genom ditt vårdinformationssystem 
ser du samma information om 
förskrivningar som tidigare. Vad din 
patient har hämtat ut på apotek kan 
du se i exempelvis den webbaserade 
tjänsten Pascal eller i Nationell 
patientöversikt (NPÖ). 

Men du behöver känna till ett par 
regler för att få se informationen. 
Till exempel krävs patientens 
samtycke varje gång du vill ta  
del av patientens information 
i Nationella läkemedelslistan. 
Bara i undantagsfall får du se alla 
uppgifter ändå. Det handlar om 
situationer när patienten saknar 
förmåga att ge sitt samtycke.

Elektronisk förskrivning 
är huvudregel 
Sedan den 10 maj 2022 är elek-
tronisk förskrivning huvudregel vid 
utfärdande av recept till människa, 
enligt Läkemedelsverkets regelverk 
för förskrivning. Det innebär att 
förskrivare som huvudregel inte 
får förskriva pappersrecept längre.

Skydda informationen  
och patienten
Patienten kan ta del av sin 
läkemedelslista antingen via 1177, 
Läkemedelskollen, utskrift på 
apotek eller i samband med 
e-handel. Om patienten är under
18 år kan patientens vårdnads-
havare få tillgång till 
informationen. 

Du som förskrivare behöver 
vara extra uppmärksam på 
om patienten är i behov av 
att skyddas och då göra en 
sekretessbedömning.



Spärra en förskrivning  
för vårdnadshavare
Om du bedömer att patienten 
kan lida betydande men om 
vårdnadshavaren tar del av 
uppgiften kan du begära att 
E-hälsomyndigheten spärrar 
en förskrivning och dess uttag 
för direktåtkomst för ett barns 
vårdnadshavare. Det gäller 
även uttag gjorda på pappers-
recept.

Spärra behandlingsorsak 
för patienten
Du kan även begära att 
E-hälsomyndigheten spärrar 
behandlingsorsak på alla 
förskrivningar i en förskrivnings-
kedja för en patient. Det kan göras 
om du anser att det, med hänsyn  
till ändamålet med vården eller 
behandlingen, är av synnerlig  
vikt att uppgiften inte lämnas  
ut till patienten.

Begäran om sekretesspärrar  
gör du via webbtjänsten 
Förskrivningskollen.  

Gå E-hälsomyndighetens webbutbildning
Lär dig mer om hur ditt arbete påverkas av införandet av Nationella 
läkemedelslistan. Utbildningen Lär känna Nationella läkemedelslistan 
finns på E-hälsomyndighetens webbplats.

https://www.ehalsomyndigheten.se/yrkesverksam/vard/forskrivningskollen/
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Mer information
Läs mer om sekretesspärrar i E-hälsomyndighetens handbok. 

Tänk även på att ett recept utfärdat på papper registreras 
elektroniskt i samband med expediering på apotek. 
Registreringen sker på det personnummer som angivits 
på receptet. Läs mer hos Läkemedelsverket.

https://samarbetsyta.ehalsomyndigheten.se/handboken/latest/utveckla-mot-e-haelsomyndighetens-tjaenster/information-stoed-och-krav-per-delsystem/nationella-laekemedelslistan-nll/information-nll/direktatkomst-samtycken-spaerrar-och-fullmakter-i-nationella-laekemedelslistan#id-.Sp%C3%A4rrarochsamtyckenv21.3-Sekretessp%C3%A4rr%E2%80%93F%C3%B6rskrivareavl%C3%A4kemedel
https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/forskrivning/eforskrivning/forskrivare-andringar-i-forskrivningsregelverk-2020-2021#hmainbody2

