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Om eHälsomyndigheten

• Inrättades 2014

• Myndighet under Socialdepartementet

• Styrs av en instruktion som beskriver styrning, 

organisation och vilka uppgifter myndigheten har. 

Instruktionen beslutas av regeringen.

• Styrs även av regeringsuppdrag



Vårt uppdrag

• Vi ansvarar för alla register och IT-tjänster som 

krävs för att lagra och förmedlar de elektroniska 

recepten i Sverige. 

• Vi ansvarar för den nationella läkemedels-

statistiken. 

• Vi ansvarar för att förmedla e-receptuppgifter över 

landsgränserna.

• Vi samordnar regeringens e-hälsosatsningar



Sveriges organisation

Nationell nivå

• Riksdagen har lagstiftande befogenhet

• Statliga myndigheter har föreskriftsrätt i 

vissa fall

Regional nivå

• Sveriges 21 regioner och landsting har beskattningsrätt 

och ansvarar för hälso- och sjukvården inom sina områden

Lokal nivå

• Sveriges 290 kommuner har beskattningsrätt och ansvarar 

för omsorgen av äldre och funktionshindrade



Den nationella 
läkemedelslistan



Nationell ordinationsdatabas (NOD)

• Det skulle vara en för vården gemensam ordinationsdatabas

• Ett original och därmed också en nationell del av journalen

• Tillhandahålla patientbunden information 

inom läkemedelsområdet gällande 

- dos- och öppenvårdsordinationer 

(Receptregistret)

- utlämnade läkemedel 

(Läkemedelsförteckningen)



NOD-tjänster

• Hämta aktuella och icke-aktuella ordinationer samt historik

• Ordinera insättning, ändring, utsättning (inklusive 

skapa/makulera recept vid behov)

• Hämta ej verifierade ordinationer

• Verifiera ordination



Lagarna



Nationell läkemedelslista

Alla behöriga ska enkelt kunna se en patients 

förskrivna och uthämtade läkemedel och 

andra varor.

Listan ska ge en bild av patientens 

läkemedelsbehandlingar, oavsett var i 

landet patienten har ordinerats eller hämtat ut 

sina läkemedel. 

En källa med information om en patients läkemedelsbehandlingar



Uppgifter i registret



Skillnader för Patienten

• Kunna se vilka läkemedel som är aktuella att ta 

och vilka som inte längre ska användas

• Förskrivningarna (recepten) kommer att 

uppdateras när läkemedelsbehandlingen ändras, 

exempelvis  vid förändringar av doseringen

• Ny samtyckeshantering och möjlighet att spärra uppgifter

• Tillgång till sina uppgifter för en längre tidsperiod (5 år)



Skillnader för Vården
• Åtkomst till information även för patienter som inte är dospatienter

• En koppling mellan förskrivna och uthämtade läkemedel 

kommer att finnas

• Tillgång till uppgifter för en längre tidsperiod (5år)

• Ny hantering av samtycken

• Ny hantering av spärr

o Spärra information i läkemedelslistan på patientens begäran

o Spärra ordinationsorsak för patienten

o Spärra information för vårdnadshavare

• Utan samtycke se information om att patienten har en läkemedelsbehandling som 

avser narkotika eller andra särskilda läkemedel, även om patienten spärrat 

uppgifterna



Skillnader för Apotek

• Nytt ändamål för läsåtkomst –

underlätta läkemedelsanvändning

• Med patientens samtycke kunna ta del av ordinationsorsak

• Samtycke krävs inte längre för lagring av e-recept och 

högkostnadsuppgifter

• Tillgång till uppgifter för en längre tidsperiod (24 månader/5år)



Tidsplan
• Lag om läkemedelslista förslås träda i kraft den 1 juni 2020

• Samtliga aktörer måste vara anslutna den 1 juni 2022


