
Lagen gäller från 1 maj 2021

Lag (2018-1212) om nationell 
läkemedelslista



Målgrupp
• Förskrivare
• Sjuksköterskor utan förskrivningsrätt
• Dietister i hälso- och sjukvård
• Farmaceuter i hälso- och sjukvård

Bakgrund
Den 1 maj 2021 införs lagen om nationell läkemedelslista. Den ska ge 
sjukvården, apotek och patienter möjlighet att få tillgång till samma uppgifter 
om elektroniskt förskrivna och uthämtade läkemedel samt förskrivna 
läkemedelsnära produkter.



Ny lag om nationell läkemedelslista
Lagen gäller från lördagen 1 maj 2021.
Alla vårdsystem måste vara anslutna till 
Nationella läkemedelslistan senast 1 maj 
2023.
Melior och PMO är i dagsläget inte aktuella 
att anslutas då de ska avvecklas men en 
uthoppslänk kommer finnas från systemen.



Nationella läkemedelslistan
• Nationella läkemedelslistan, NLL, är ett register hos E-hälsomyndigheten
• NLL innehåller elektroniskt förskrivna och uthämtade läkemedel via apotek 

(samt förskrivna och uthämtade hjälpmedel och livsmedel)
• NLL ersätter de nuvarande registren:

- receptregistret
- läkemedelsförteckningen

• Samma information tillgänglig oavsett var i landet förskrivning är gjord eller 
var patienten hämtat ut sina läkemedel

• Listan Uthämtade läkemedel i Pascal (för patient som inte är dospatient) och 
Nationell patientöversikt, NPÖ, får ny funktionalitet att hantera spärr och 
samtycke



Ny webbtjänst - Förskrivningskollen
Lördag 1 maj 2021 lanserar E-hälsomyndigheten webbtjänsten 
Förskrivningskollen
• Här kan du som är förskrivare, sjuksköterska, dietist eller farmaceut inom 

hälso- och sjukvård ta del av den information som finns i NLL för patienten
• Inloggning sker med e-tjänstekort (SITHS-kort)
• Uthoppslänk finns från Melior och PMO till Förskrivningskollen den 1 maj

Det är inget krav att använda Förskrivningskollen från den 1 maj 2021 utan 
en möjlighet



Åtkomst – för vem och för vad?
Hälso- och sjukvårdspersonal som har behörighet att förskriva läkemedel eller 
andra varor får direktåtkomst till NLL för

1. åstadkommande av en säker ordination av läkemedel och andra varor för en patient, 
2. beredande av vård eller behandling av en patient
3. komplettering av en patientjournal.

Sjuksköterskor utan behörighet att förskriva läkemedel eller andra varor, 
dietister och farmaceuter i hälso- och sjukvården får direktåtkomst för 
ändamålen i punkterna 2 och 3. 
Direktåtkomst kräver patientens samtycke, i ett första skede krävs samtycke 
varje gång.

Baserat på lag (2018:1212) om nationell läkemedelslista, 5 kap. 3 §



Spärr – satt av patient
Patienten kan spärra förskrivningar och/eller förskrivningars uttag från hälso-
och sjukvården

• Patienten kan själv dölja/spärra förskrivningarna i Läkemedelskollen eller genom att 
kontakta E-hälsomyndigheten

• Det innebär att förskrivningar som spärrats för vården inte visas i Förskrivningskollen 
eller i listan över uthämtade läkemedel i Pascal och NPÖ, dock visas information om att 
det finns uthämtade läkemedel som är spärrade. Med patientens samtycke kan 
informationen visas.

• Förskrivare får alltid information om patienten har förskrivits särskilda läkemedel, t.ex. 
narkotikaklassade läkemedel, eller inte under de senaste två åren. Däremot får de inte 
se vilka läkemedel det är som har förskrivits om uppgiften är spärrad.



Spärr – satt av förskrivare
I enstaka fall kan förskrivare bedöma att en patient kan fara illa om patienten själv 
eller patientens vårdnadshavare eller ombud får se en uppgift. Förskrivaren kan efter 
sekretessbedömning skapa spärr för patienten, patientens vårdnadshavare eller 
ombud i Förskrivningskollen. Det kan gälla:

• Ett recept i patientens läkemedelslista för patientens vårdnadshavare eller ombud.

• Orsaken till läkemedelsbehandlingen för patienten.

Förskrivaren måste journalföra grunden för bedömningen att spärra uppgift enligt 
ovan.
Den som förskriver läkemedel kan också ta bort spärrar enligt ovan (går inte ut någon 
varning eller information till förskrivaren som satt spärren när annan förskrivare häver 
sådan spärr).



Länkar
Fördjupad information om Nationella läkemedelslistan hittar du på 
samverkanswebben via snabblänken: www.regiongavleborg.se/nll

Webbutbildning för Nationella läkemedelslistan, en utbildning vänder sig till 
förskrivare och en utbildning till behöriga användare utan förskrivningsrätt:
https://nll-utbildning.ehalsomyndigheten.se/

E-hälsomyndighetens sida om Nationella läkemedelslistan:
https://www.ehalsomyndigheten.se/tjanster/yrkesverksam/nationella-lakemedelslistan/
(på sidan finns också information om NLL från patientperspektivet på flera språk)


