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Lagen gäller från 1 maj 2021

Alla vårdsystem måste kopplas till 
Nationella läkemedelslistan (NLL) senast 1 maj 2023

• Rikstäckande informationskälla 

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

Ny lag om nationell läkemedelslista



Syfte med nationell läkemedelista

Den Nationella läkemedelslistan ska öka patientsäkerheten och 
effektivisera arbetet vid ordination och förskrivning av läkemedel



NLL är ett register - ingen journal

• Register hos E-hälsomyndigheten

• Förskrivna och uthämtade läkemedel 
(samt förskrivna och uthämtade 
hjälpmedel och livsmedel) – via apotek

• Ersätter de nuvarande registren:

• receptregistret 

• läkemedelsförteckningen

Det innebär att

• NLL är inte automatiskt en del av journalen

• NLL har en egen lagstiftning med egna regler för 
åtkomst, samtycke, spärrar m.m.

• När vårdpersonal aktivt kopierat information från 
NLL till journalen, hör informationen till journalen 
och hanteras på samma sätt som annan 
journalinformation

• Vårdpersonal som förskriver via 
E-hälsomyndighetens webblösning 
Förskrivningskollen (när detta blir möjligt att 
göra) måste även dokumentera i journalen



NLL införs i två steg

1. Alla förskrivningar lagras i NLL från och med 1 maj 2021

• Förskrivare och övriga behöriga användare i vården kan då se NLL via E-
hälsomyndighetens webblösning Förskrivningskollen

• Förskrivningskollen kommer senare (dock inte från 1 maj) också att kunna användas 
för förskrivning. Den är inte kopplad till journalen

2. Senast 1 maj 2023 ska alla vårdsystem som hanterar information om 
förskrivningar vara kopplade mot NLL

• Då ska det vara möjligt att se NLL direkt i sitt eget system och att hämta information 
dit för vidare hantering  



Åtkomst – för vem och för vad i vården?
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

Inloggning sker med SITHS-kort



Samtycke och spärrar
• Personal inom hälso- och sjukvården behöver patientens samtycke för att ta del av 

innehållet i Nationella läkemedelslistan

• Utan patientens samtycke får förskrivare enbart se att patienten har förskrivits 
särskilda läkemedel, exempelvis narkotikaklassade läkemedel

• Förskrivare kan spärra information för den unga patientens (0–18 år) vårdnadshavare 
via Förskrivningskollen samt häva sådana spärrar

• Patienten kan med ny spärrfunktion i Läkemedelskollen dölja information för vården

• Spärrarna som patienten sätter slår igenom i Förskrivningskollen och tjänsten för 
uthämtade läkemedel i Pascal och NPÖ (tidigare Läkemedelsförteckningen)

• Spärrarna slår inte igenom i journalens läkemedelslista – det är en annan typ av spärrar 
som sätts där



Ur patientens synvinkel finns NLL från 1 maj 2021

Lagen gäller från 1 maj 2021 

Alla vårdsystem måste kopplas till NLL senast 1 maj 2023

Det innebär i praktiken att

• Från 1 maj 2021 tillämpas lagen på informationen 
i receptregistret och läkemedelsförteckningen, 
som i fortsättningen med ett gemensamt namn 
kallas ”Nationella läkemedelslistan”

• Journalsystemets läkemedelsmodul och 
e-recepten fungerar som vanligt

• På ett sätt ”händer ingenting” för vården

MEN det innebär också att

• 1 maj 2021 kommer patienten att ha rätt att 
dela information om sina förskrivna läkemedel 
med vården

• Patienten har också rätt att inte dela 
informationen eller att spärra delar av eller hela 
listan



Sammanfattning

Från och med 1 maj 2021

• NLL ger åtkomst till alla förskrivna och uthämtade läkemedel samt vissa andra varor

• Koppling mellan förskrivna och uthämtade läkemedel

• Möjligt att se att patienten har narkotiska läkemedel utan samtycke (dock ej vilka)

• Ny hantering av spärrar och samtycken

Tillkommer när journalsystemet kopplats mot NLL

• Möjlighet att ändra i alla förskrivningar

• Uppdatering vid ordinationsändring



Länkar till mer information 

• Allt om nationella läkemedelslistan – E-hälsomyndigheten 
https://www.ehalsomyndigheten.se/tjanster/yrkesverksam/nationella-lakemedelslistan/

• Vad händer 1 maj 2021 och framåt https://www.ehalsomyndigheten.se/tjanster/yrkesverksam/nationella-
lakemedelslistan/nationella-lakemedelslistan---vad-hander-1-maj/

• Samtycken och spärrar – så fungerar det https://www.ehalsomyndigheten.se/tjanster/yrkesverksam/nationella-
lakemedelslistan/samtycken/

• Webbutbildning Lär känna Nationella läkemedelslistan https://nll-utbildning.ehalsomyndigheten.se/

• Frågor och svar Nationella Läkemedelslistan https://www.ehalsomyndigheten.se/fragor-svar/?category=53&sida=1

• Förskrivningskollen https://www.ehalsomyndigheten.se/tjanster/yrkesverksam/forskrivningskollen/

• Proposition Nationella läkemedelslistan  https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2018/04/prop.-201718223/
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