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Folkhälsomyndighetens remissyttrande över Förslag till nya föreskrifter (HSLF-FS
2019:xx) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit och föreskrifter
om ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:9) om detaljhandel vid
öppenvårdsapotek.
Folkhälsomyndigheten har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter angående rubricerad
remiss och har följande att anföra:
Folkhälsomyndigheten har tagit del av de föreslagna ändringarna i föreskrifterna och tillstyrker
förslaget. Folkhälsomyndigheten har även i tidigare remissyttranden (vårt ärendenummer
00047-2017 i svar till Regeringskansliets remiss med ärendenummer S2017/00117/FS) förordat
utvecklandet av nationella läkemedelslistan (NLL) med betoning på att detta verkar för en ökad
patientsäkerhet. Folkhälsomyndigheten anser att även förslaget i rubricerad remiss går i linje
med en förbättrad patientsäkerhet. Vidare anser Folkhälsomyndigheten att förslaget ökar
tillgängligheten till läkemedel och behandling och ställer sig positiva till detta.
Folkhälsomyndigheten vill dock lyfta ett antal synpunkter, för vilka redogörs nedan.
Folkhälsomyndigheten ser positivt på förslaget att även samordningsnummer ska kunna
användas vid receptförskrivning och därmed ge en bättre överblick och ökade möjligheter att
sammanhålla information kring förskrivningarna hos en patient. För att detta ska bli möjligt,
anser Folkhälsomyndigheten att det är av största vikt att E-hälsomyndigheten skyndsamt
utarbetar möjligheten att använda samordningsnummer i NLL. Det är viktigt ur
patientsäkerhetssynpunkt och för främjande av jämlik hälsa och sjukvård samt för att registret
ska kunna användas ändamålsenligt att denna möjlighet finns så snart som möjligt.
Folkhälsomyndigheten anser att kryssrutor för förmånsbegränsning är ett bra alternativ på
receptblanketten för att det ska framgå tydligt om patienten är förmånsberättigad.
Folkhälsomyndigheten ser särskilt positivt på tillägget av ett mer strukturerat sätt att ange
kostnadsfritt utlämnande av läkemedel enligt smittskyddslagen då detta förenklar en uppföljning
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av förskrivningen. Folkhälsomyndigheten tycker dock att det vore mer positivt med kryssrutor
än fritext i dessa fall för att möjliggöra en effektivare förskrivningsuppföljning.
Folkhälsomyndigheten tillstyrker även förslaget om att läkemedel i vissa ATC-grupper ska
klassificeras som särskilda läkemedel och regleras därefter. Folkhälsomyndigheten ser positivt
på syftet att minska risken för att särskilda läkemedel tillgängliggörs för felaktig användning.
Folkhälsomyndigheten stöder övergångsbestämmelserna i förslaget.
I övrigt har Folkhälsomyndigheten inga ytterligare synpunkter.

Beslut om detta yttrande har fattats av avdelningschefen Britta Björkholm. I den slutliga
handläggningen har enhetscheferna Malin Grape och Bitte Bråstad deltagit. Utredaren Vendela
Wiener har varit föredragande.

Enligt Folkhälsomyndighetens beslut
Vendela Wiener

Solna Folkhälsomyndigheten, SE-171 82 Solna. Besök: Nobels väg 18. Östersund Folkhälsomyndigheten, SE-831 40 Östersund. Besök: Forskarens väg 3.
Telefon 010-205 20 00 E-post info@folkhalsomyndigheten.se www.folkhalsomyndigheten.se

