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Lisa 84 år -
sköldkörtelunderfunktion
• Bryter lårbenshalsen vid besök hos dottern i Umeå
• Hamnar på akuten och opereras på ortopeden 
• Dygnet efter på geriatriken
• Skrivs ut till korttidsboende i Hedemora 
• Många askar Levaxin med olika doseringar!



Melvin 17 år – diabetes typ 1

• Insulinet tar slut under rockfestivalen
• Får inte tag på sin ordinarie diabetesdoktor 
• Hittar en diabetiker via Facebook som delar sitt insulin
• Det gick bra den hör gången 



Ann-Sofie 38 år 
– kronisk 
bukspottkörtelinflammation

• Inkommer medvetslös till akuten
• Läkemedelsförgiftad på smärtstillande tabletter
• Många förskrivare!



Vårt uppdrag enligt 
regleringsbrevet



Två register blir ett i juni 2020!
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Övergångsperiod i gränssnitt 
mot läkemedelslistan
NLL ska från juni 2020 till juni 2022 kunna hantera att det finns vård- och 
apoteksaktörer som är anslutna till NLL samtidigt som andra vård- och apoteksaktörer 
inte är anslutna.
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Administrativt påfund eller..?



Lisa 84 år -
sköldkörtelunderfunktion

• Bryter lårbenshalsen vid besök hos dottern i Umeå
• Hamnar på akuten och opereras på ortopeden 
• Dygnet efter på geriatriken

• Akutmottagning, ortopedavdelning och geriatrik har alla samma korrekta 
läkemedelslista – rätta mediciner

• Kommunal hemsjukvård i Hedemora kan dela rätt medicin från dag 1
• Minskad risk för feldosering och utebliven behandling



Melvin 17 år – diabetes typ 1

• Insulinet tar slut under rockfestivalen
• Får inte tag på sin ordinarie diabetesdoktor 

• Kontaktar 1177 som omgående lotsar till relevant nätläkare
• Rätt sort och styrka kan ordineras elektroniskt
• Lokal uthämtning på apotek eller budas till festivalen



Ann-Sofie 38 år 
– kronisk 
bukspottkörtelinflammation
• Inkommer medvetslös till akuten
• Läkemedelsförgiftad på smärtstillande tabletter

• Smärtstillande ordineras i samråd med diagnosansvarig läkare
• Försök till dubbel/trippel-förskrivning blir ”omöjlig”





Exempel på nyheter med införande av NLL
• Hälso- och sjukvårdspersonal får åtkomst till förskrivningar och 

uttag på dessa, även för patienter som inte är dospatienter.

• Förskrivningskedjor – förändra istället för att bara skapa nya 
förskrivningar.

• Vissa nya informationsmängder, exempelvis behandlingsorsak.

• Ökad mängd strukturerad information.

• Samtycken och spärrar på förskrivningar.



”Version 2.0”

Interaktivt beslutsstöd
• Diagnosrelaterade behandlingsförslag
• Förnyelsepåminnelser
• Interaktionsvarningar

Utökat innehåll
• Rekvisitionsläkemedel
• Vaccinationer
• Receptfria läkemedel
• EU-recept



Så vad är nyttan för mig som 
patient?

• Äger min egen läkemedelslista, tar kommando och får kunskap
• Kan dela den med närstående, vårdgivare, kommunal omsorg
• Vårdens beslutsstöd förhindrar skadliga interaktioner
• Receptförnyelse förenklas
• Rätt recept oavsett region/landsting


