
 

 
 

 

 

 

 

Till Socialdepartementet 

 

 

Dnr: S2015/2282/FS 

 

SOU 2015:32 Nästa fas i e-hälsoarbetet 

 

Sveriges Farmaceuter har beretts tillfälle att besvara rubricerade remiss. 

 

I vårt svar har vi valt att endast inkludera de förslag som berör våra medlemmar, apotekare 

respektive receptarier, och där vi är av avvikande uppfattning eller tillstyrker men med 

kommentarer. Övriga förslag lämnar vi utan kommentarer.  

 

Inledande kommentarer 

Vi noterar att man i utredningen ofta skriver apotekspersonal, vilket är missvisande i 

sammanhanget. Expedierande personal är undantagslöst ett mer rättvisande begrepp eftersom 

apotekspersonal inbegriper flera yrkeskategorier som inte får vara involverade i 

expeditionsarbete. 

 

Vi menar också att det är något förvirrande att det i utredningen förekommer skrivningen hälso- 

och sjukvård på vissa ställen och hälso- och sjukvård och apotek(sbransch) på andra ställen. Är 

avsikten att inte inkludera apoteken i hälso- och sjukvård då detta inte omnämns specifikt?  

 

Utredningens konkreta förslag berör uteslutande en ny lag om en samlad läkemedelslista och 

åtgärder för att få detta till stånd. Vi hade sett fram emot att möjligheten till utbyte av 

kommunikation mellan apotek och andra vårdgivare hade inkluderats i mer konkreta termer i 

utredningen, även om detta omnämns på ett övergripande plan. 

 

En samlad läkemedelslista är bra. Det är dock viktigt att uppmärksamma det faktum att 

läkemedelslistan inte utgör en garant för att patienten verkligen tar sina läkemedel på det sätt 

som är tänkt. Här utgör apoteken en outnyttjad resurs och vi menar att en samlad 

läkemedelslista för förskrivare i kombination med en mer uttalad ambition att nyttja 

apoteksfarmaceuters kompetens vad gäller exempelvis uppföljning av läkemedelsanvändning 

skulle i än högre utsträckning skapa en patientsäkerhet av världsklass. 

 

Författningsförslag 

Ändring i förordningen (2013:1031) med instruktion för E-hälsomyndigheten: 

Från: 

tillhandahålla ett elektroniskt expertstöd till öppenvårdsapoteken i syfte att öka säkerheten vid 

expediering av läkemedelsrecept  

Till: 

i samråd med Socialstyrelsen utveckla och förvalta de informationssystem som behövs för 

tillgängliggörande av en gemensam informationsstruktur för hälso- och sjukvård och 

socialtjänst. 

 



 

 

Förbundets kommentar: Vad blir konsekvensen för det elektroniska expertstödet (EES) – 

inbegrips det i skrivningen om informationssystem? 

 

Samverkan och beslutsformer 

 

Utredningens förslag: Ett särskilt beslutsorgan, Samverkansnämnden, inrättas med E-

hälsomyndigheten som värdmyndighet. Samverkansnämnden ska med stöd av en ny förordning 

besluta om krav på interoperabilitet vid behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården, 

på öppenvårdsapoteken och i socialtjänsten. 

 

Samverkansnämnden ska bestå av åtta ledamöter. Regeringen ska utse ordföranden, vice 

ordförande och de andra ledamöterna i nämnden. 

 

Förbundets kommentar: Behovet av ett samlat grepp kring informationssystem är och har varit 

stort under lång tid. Vi ser ett stort värde av inrättande av en Samverkansnämnd och vill trycka 

på vikten av att involvera professionsföreträdare då dessa av olika skäl har involverats alltför 

lite under tidigare år. 

 

Utredningens förslag: Begreppet huvudman ska definieras i patientdatalagen som den som 

enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) ansvarar för att erbjuda hälso- och sjukvård. Inom 

en huvudmans geografiska område kan en eller flera vårdgivare bedriva verksamhet. 

 

Förbundets kommentar: Begreppet skulle kunna förtydligas än mer i det att det med denna 

definition inte är helt tydligt hur begreppet står i relation till apoteksverksamhet. På apoteken 

erbjuds hälso- och sjukvård men är begreppet huvudman tillämpligt även för denna verksamhet? 

 

Förbättrad informationshantering i läkemedelsprocessen 

 

Utredningens förslag: I apoteksdatalagen ska det införas en bestämmelse som ställer krav på 

tillståndshavaren att se till att de informationssystem, som innehåller personuppgifter, är lätta 

att använda, stödjer arbetet i detaljhandeln med läkemedel, underlättar arbetet med att utveckla 

kvaliteten i verksamheten, underlättar samverkan och utbyte av uppgifter, och är utformade på 

ett sådant sätt att de enskildas integritetsskydd tillgodoses. 

 

Förbundets kommentar: Vi tillstyrker. Detta är en viktig pusselbit för att skapa rimliga 

förutsättningar att upprätthålla en hög patientsäkerhet. Vad gäller apotekens informationssystem 

kan konstateras att dessa troligen behöver utvecklas inte minst vad gäller underlättande av 

samverkan och utbyte av uppgifter. 

 

Utredningens förslag: Den som har legitimation för yrke inom hälso- och sjukvården ska få ha 

direktåtkomst till uppgifter om recept i receptregistret. E-hälsomyndigheten ska lämna ut 

uppgifter om recept till den som har legitimation för yrke inom hälso- och sjukvården och som i 

sin verksamhet inom vården har behov av sådana uppgifter. 

 

Förbundets kommentar: Vi utgår från att med ovanstående skrivning är det endast apotekare och 

receptarier, i egenskap av legitimerade yrkesgrupper, som därmed ska få direktåtkomst. 

Utredningen har inte tydligt visat om ovanstående förslag även inbegriper en delegationsordning 

med möjlighet för apotekare eller receptarier att delegera direktåtkomst även till icke-

legitimerad personal såsom apotekstekniker som inte sällan assisterar vid receptexpedition. I 

dagsläget är det apotekschefen, som inte alltid legitimerad, som ger behörighet för assisterande 

apotekstekniker att få tillgång till receptlistan. Vem skulle i fall med delegationsordning enligt 

nya förslaget få rätt att delegera då det inte är självklart att apotekschefen har en legitimation?  

 

Utredarna anger detta förslag som en lösning av mer temporär karaktär tills förslag som löser 

problematiken mer långsiktigt är i drift. Vinsterna av detta förslag är givna. Samtidigt finns det 

några utmaningar som bör adresseras.  

 

Vi anser att analysen avseende konsekvenser för apoteken och deras farmaceuter är bristfällig.  



 

 

 

Vi har inte sett någon tydlig skrivning kring möjligheten för patienter att få sina recept utskrivna 

på papper på apotek. Vi ställer oss också frågande till vad som händer med pappersrecept som 

skrivs ut av läkare utan möjlighet att skriva e-recept? Det finns naturligtvis möjlighet för 

patienter att få sina pappersrecept inskrivna elektroniskt på apoteken men om pappersrecepten 

inte läggs in elektroniskt, kommer de i så fall att medföra en ofullständig läkemedelslista. 

 

Det finns också utmaningar inte minst ur ett informationsperspektiv. Idag har den övervägande 

majoriteten av svenska befolkningen valt att spara sina recept elektroniskt, dock utan att därmed 

ha sagt ja till att övriga vårdgivare ska ha möjlighet att se recepten. Kommer detta innebära att 

apoteksfarmaceuter tvingas att fråga varje enskild patient om viljan att spara sina recept 

elektroniskt mot bakgrund av ny reglering? Detta kommer i så fall att kräva en stor arbetsinsats 

som vi utgår från kommer att kombineras med informationsinsatser riktade mot allmänhet samt 

information från förskrivare då de väljer att skriva elektroniskt recept. Ett alternativ är förstås att 

förskrivaren aktivt frågar patienten varje gång hen förskriver ett recept.  

 

Utredningens förslag: En ny registerlag – en lag om en gemensam läkemedelslista – ska 

införas. Lagen ska ersätta lagen om receptregister och lagen om läkemedelsförteckning. 

Följdändringar måste göras i flera andra lagar med anledning av att dessa lagar upphävs och 

ersätts av den nya lagen. 

 

Förbundets kommentar: Vi tillstyrker med motivering så som utredarna ger att en ny lag 

sannolikt är mer hållbar än alternativet att ändra i befintliga lagar. 

 

Utredningens förslag: E-hälsomyndigheten ska föra ett nationellt register över ordinationer 

över läkemedel och andra varor, som ska expedieras på öppenvårdsapotek samt över uppgifter 

om expediering av dessa ordinationer. Den gemensamma läkemedelslistan får även innehålla 

uppgifter om ordinationer av läkemedel som ges direkt till patienten i hälso- och sjukvården och 

om ordinationer i Sverige som expedierats utomlands. E-hälsomyndigheten ska vara 

personuppgiftsansvarig för detta register. Den som bereder sig tillgång till uppgifter i den 

gemensamma läkemedelslistan genom direktåtkomst ska vara personuppgiftsansvarig för den 

egna behandlingen av dessa uppgifter. 

 

Förbundets kommentar: Vi tillstyrker. Förslaget om att även uppgifter om läkemedel som 

expedierats utomlands är naturligtvis bra, dock framgår inte huruvida detta är praktiskt 

genomförbart eller inte med tanke på den komplexitet förslaget innebär om svenska databasen 

även ska kommunicera med internationella databaser. 

 

Utredningens förslag: Behandlingen av personuppgifter i den gemensamma läkemedelslistan 

får utföras även om patienten motsätter sig det. Patienten ska kunna motsätta sig att vissa 

uppgifter i den gemensamma läkemedelslistan visas för behöriga användare hos vårdgivare och 

tillståndshavare. Sådana uppgifter ska markeras som privata. Undantag från denna regel ska 

kunna gälla enligt lag eller förordning. Vissa undantag ska följa av lagen om en gemensam 

läkemedelslista. Behörig användare hos en vårdgivare ska få ta del av privatmarkerade 

uppgifter endast om patienten samtycker till det eller om patienten på grund av sitt 

hälsotillstånd inte kan samtycka men uppgifterna kan antas ha betydelse för den vård och 

behandling som är nödvändig. Uppgifter om ordinationsorsak får bara visas för expedierande 

personal på öppenvårdsapotek om patienten samtycker till det.  

 

Förbundets kommentar: Utredningens förslag att hämta inspiration från det danska systemet 

att markera uppgifter som ”privat” i de fall då patienten inte vill dela sina uppgifter är ett 

konkret och bra förslag. Hur går detta till i praktiken? Upplyses patienten om detta varje gång 

läkaren skriver ett recept? 

 

Det är något svårt att utläsa huruvida tillståndshavare (=apotek) även ska få ta del av 

privatmarkerade uppgifter efter patientens samtycke.  

 



 

 

Att uppgift om ordinationsorsak endast får visas för apoteksfarmaceuter om patienten samtycker 

är rimligt ur ett integritetsperspektiv men mindre rimligt ur ett patientsäkerhetsperspektiv. 

Enligt författning måste ändamål med behandling markeras på receptet. Många gånger ger 

ordinationsorsak mer information och borgar för en bättre läkemedelsrådgivning och säkrare 

receptexpeditioner. Apotekare och receptarier på apotek är legitimerad personal vilket medför 

krav på tystnadsplikt i enlighet med krav på annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. 

Förslaget om dold ordinationsorsak är att undervärdera två legitimerade yrkesgrupper och att 

särbehandla farmaceuter i detta sammanhang ter sig underligt. Även om ordinationsorsak syns 

behöver detta inte innebära att apoteksfarmaceuten per automatik uttalar detta högt. Lika lite 

som ändamål med behandling uttalas i allmänt forum. Det är också ett beklagligt faktum att 

ändamål med behandling ofta inte anges, där ordinationsorsak skulle kunna bidra till att ändå 

skapa förutsättning för rimlighetsbedömningar och dialog etc.  

 

Argumentet om att lokalen ofta inte medger en integritetsskyddad miljö är också något udda 

eftersom det sannolikt är mer integritetskränkande att verbalt fråga patienten om 

ordinationsorsak än att kunna läsa den i tysthet. Lokalens utformande borde inte vara skälet till 

varför legitimerad personal inte ska få underlag för att bidra till patientsäkerhet. Vad beträffar 

lokalens utformande är detta något som regleras i både Lag (2009:366) om handel med 

läkemedel och Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:9) om detaljhandel vid 

öppenvårdsapotek i det att lokalen ska vara lämplig för sitt ändamål. Vi menar att argument 

kring lokalens utformande som ett hinder för att ge tillgång till ordinationsorsak därmed inte har 

stöd i vare sig lag eller författning utan är en faktor som ska regleras på myndighetsnivå i och 

med tillståndsgivning för apoteksverksamhet.  

 

Vi vill också upplysa utredarna om att skrivningen rörande vem som är bemyndigad att se 

ordinationsorsak på apotek uttrycks olika på olika ställen i utredningen. I ovanstående förslag 

omnämns expedierande personal. I författningsförslag omnämns ”När det gäller uppgifter om 

ordinationsorsak, får den som arbetar hos tillståndshavaren endast ta del av dessa efter 

samtycke från patienten ifråga”. Medan det i förslag 10.7.13  omnämns såsom ”När det gäller 

uppgifter om ordinationsorsak, får den behöriga användaren hos en tillståndshavare endast ta 

del av dessa efter samtycke från patienten ifråga. 

 

Vi förespråkar den sistnämnda terminologin ”behörig användare” och vill med bestämdhet 

rekommendera att det är denna term som används i författningen eftersom ”den som arbetar hos 

tillståndshavare” kan vara i princip vem som helst inklusive kassapersonal, städpersonal etc. 

 

Utredningens förslag: Regeringen ska, med stöd av bemyndiganden i utredningens förslag till 

ändringar av patientdatalagen, apoteksdatalagen och lagen om behandling av personuppgifter 

inom socialtjänsten, utarbeta en ny förordning om krav på interoperabilitet vid behandling av 

personuppgifter i hälso- och sjukvården, på öppenvårdsapoteken och i socialtjänsten. En 

vårdgivare, en tillståndshavare och den som bedriver socialtjänst ska säkerställa att de 

informationssystem som används vid behandling av personuppgifter tillämpar de standarder 

och de andra krav på interoperabilitet som Samverkansnämnden har beslutat om enligt 

förordningen. 

 

Förbundets kommentar: Under förutsättning att detta innebär en öppning för dialogmöjligheter 

mellan apotek och övriga vårdgivare applåderar vi detta förslag. Det sker idag en mängd 

rådgivning och informationsutbyte på apotek som definitivt skulle bidra till att skapa en ökad 

patientsäkerhet om förskrivaren fick möjlighet att ta del av detta. Liksom många situationer på 

apotek skulle underlättas om apoteksfarmaceuten hade tillgång till kritisk information av vikt 

för rådgivningssituationen. 

 

Utredningens förslag: E-hälsomyndigheten ska se till att den enskilde får information om den 

gemensamma läkemedelslistan. Informationen ska innehålla upplysningar om 

– vem som är personuppgiftsansvarig, 

– ändamålen med registret, 

– vilka uppgifter registret får innehålla, 

– de tystnadsplikts- och säkerhetsbestämmelser som gäller för registret, 



 

 

– rätten att ta del av uppgifter enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204), 

– rätten till rättelse av oriktiga eller missvisande uppgifter, 

– rätten till skadestånd enligt, 

– de begränsningar i fråga om sökbegrepp, direktåtkomst, utlämnande och bevarande av 

uppgifter som gäller för registret, 

– att registreringen inte är frivillig, och 

– möjligheten att privatmarkera uppgifter enligt 9 §. 

E-hälsomyndigheten ska på begäran av en enskild lämna information om den direktåtkomst och 

den elektroniska åtkomst till uppgifter om hen som har förekommit. 

 

Förbundets kommentar: Vi tillstyrker men vill också se E-hälsomyndighetens strategi kring hur 

detta ska omsättas i praktiken. Vi befarar att apoteksfarmaceuter högst troligt kommer att 

involveras, vilket visserligen är naturligt och samtidigt beklagligt eftersom detta sannolikt tar tid 

från apoteksfarmaceuters huvuduppgift att säkerställa en optimal läkemedelsanvändning. Redan 

idag är rådgivning kring administrativa detaljer och ekonomi ofta alltför resurskrävande. 

 

För Sveriges Farmaceuter 

Stockholm 151027 
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