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Remissvar över remiss angående
Nationell läkemedelslista DS 2016:44
Svenska Psykiatriska Föreningen (SPF) tackar för möjligheten att yttra oss över rubricerade
remiss.
Svenska Psykiatriska Föreningen tillstyrker remissen om införandet av en lagstiftning kring
en nationell läkemedelslista. Införandet av en sådan lista kommer utan tvekan öka
patientsäkerheten genom att tillgängliggöra korrekt och enhetlig information om
läkemedelsordinationer till förskrivare och annan personal i vårdkedjan och inte minst
patienten. Det förbättrar även möjligheter till redovisning, granskning och forskning.
Vi har följande kritiska anmärkningar gällande detaljfrågor:
Registerinnehåll, 9 §
Enligt SPF:s uppfattning saknas en mycket relevant punkt i det föreslagna registerinnehållet.
Bredvid punkt 4 ordinationsorsak bör det finnas möjligheten även att registrera
utsättningsorsak. Uppgifter om utsättningsorsak kan vara viktig information som ger
beslutsstöd för framtida ordinationer hos samma patient och bör vara lättillgängliga för
förskrivare. Informationen ska visserligen även finnas i patientjournalen, men kort notering
även i registret skulle underlätta uppsökandet av relevant information i patientjournalen. Det
bör även diskuteras införandet av en punkt ändringsorsak som redan idag finns med i
PASCAL.
Direktåtkomst, 17 §
”Patienten får ha direktåtkomst till uppgifter om sig själv. Direktåtkomst får även ges till
annan fysisk person som patienten utsett genom fullmakt som finns registrerad i den
nationella läkemedelslistan.”
SPF bifaller grundläggande direktåtkomst av uppgifter om sig själv. Direktåtkomst för
patienten torde medföra att listan måste vara tillgänglig utanför landstingens eller regionernas
nätverk. Detta kan medföra problem och frågor uppstår angående datasäkerheten. SPF undrar
vilka regler som ska tillämpas för att säkerställa en adekvat nivå av skydd för patientens
integritet mot obefogat intrång. Regleringen i 30 § anses inte vara tillräcklig då det saknas
föreskrifter om konsekvenser när intrånget har skett.
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Gallring, 27 §
”Uppgifter ska tas bort ur den nationella läkemedelslistan fem år efter det att den förskrivning
som uppgifterna hör till inkommit till den nationella läkemedelslistan. Uppgift om samtycke
avseende ändamålet i 8 § första stycket 2 ska tas bort ur den nationella läkemedelslistan när
den inte längre är nödvändig för ändamålet.”
SPF ställer sig kritisk till föreskriften kring gallring enligt 27§. Enligt vår uppfattning är ett
tidsrum på 5 år för kort med tanke på många psykiatriska sjukdomars kronicitet, vilket
betonar vikten att kunna se tidigare ordinationer, även längre bakåt än 5 år. Enligt vår
uppfattning ska dessa uppgifter begränsas till ordinerade substans, dosen, ordinationsorsak
och precis som vi anmärkte till 9 § utsättningsorsak.

För Svenska Psykiatrisk Föreningen
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