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Remissvar: Elektronisk förskrivning av 
humanläkemedel samrådsremiss,  
1.1.2-2016-082525. 
 
Sveriges Tandläkarförbund har fått möjlighet att besvara remissen 
Elektronisk förskrivning av humanläkemedel samrådsremiss. 
 
Bakgrund 
Regeringen har uppdragit åt Läkemedelsverket att tillsammans med 
Socialstyrelsen utreda och lämna förslag på de författningsändringar som 
krävs för att införa elektronisk förskrivning som huvudregel för samtliga 
humanläkemedel som hämtas ut på öppenvårdsapotek mot recept. I 
uppdraget ingår särskilt att definiera vid vilka situationer det ska vara 
tillåtet med andra förskrivningssätt samt att utreda och komma med 
förslag på lämplig tillsyn vad gäller efterlevnaden av elektronisk 
förskrivning som huvudregel.  
 
Uppdraget 
Uppdraget ingår som en del i mer övergripande strategier som beslutats 
av regeringen: Regeringen tog i mars 2016 beslut om Vision E-hälsa 2025 
som slår fast att Sverige ska vara bäst i världen att använda 
digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för 
människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd. 
 
Utredningens förslag 
Tandläkarförbundet ser i grunden positivt på utredningens förslag. Att 
införa elektronisk förskrivning som huvudregel för humanläkemedel med 
de kopplingar det innebär till nationell läkemedelslista är en välmotiverad 
åtgärd för att utnyttja den tekniska utvecklingen för att uppnå en god och 
jämlik hälsa och välfärd. 
 
Journalsystemen 
Sveriges Tandläkarförbund ser det som viktigt att journalsystemen 
innehåller aktuell information och delar därmed uppfattningen att en 
kravställning bör införas gentemot journalsystemleverantörerna att 
inhämta nya uppgifter regelbundet från Svenska informationstjänster för  
läkemedel (Sil), minst en gång per vecka i samband med att Sil publicerar 
en ny version av sin databas. 
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Receptförskrivning inom tandvården 
Läkemedelsverket och Socialstyrelsen ska enligt uppdraget utgå ifrån att 
samtliga förskrivare har tillgång till ett elektroniskt förskrivarverktyg. 
Detta menar Tandläkarförbundet är ett tveksamt antagande om man ser 
den höga andelen pappersrecept som förskrivs inom tandvården och 
förtjänar mer analys om reformen ska bli framgångsrik i den gruppen. 
Utredningen har också noterat avvikelsen och kommenterar den. Inom 
tandvården finns det en relativt hög frekvens av egenföretagare som 
arbetar själva och förskriver få recept. Tandvården har inte möjlighet att 
ta ut avgifter för receptförskrivning inom ramen för det statliga 
högkostnadsskyddet. Det gör att receptförskrivning för dessa behandlare i 
praktiken blir en utgift för vårdgiven vilken inte balanseras av en 
motsvarande intäkt.  
 
Riskanalys och rekommendationer 
Utredningen gör en riskanalys: ”Att noggrant definiera undantag i 
författning, i avsikt att uttömmande ange de situationer när det är 
godtagbart att frångå en huvudregel, medför en risk att förbise någon 
beaktansvärd situation. På ett område som det aktuella skulle ett sådant 
förbiseende kunna leda till att en patient inte kan erhålla nödvändiga 
läkemedel. Vid beaktande av den risken föreslår Läkemedelsverket och 
Socialstyrelsen att det införs en möjlighet för förskrivare att i ett enskilt 
fall använda pappersförskrivning även i andra fall än de som specificeras i 
föreskrifterna”. 
 
Sveriges Tandläkarförbund delar riskanalysen och anser att den är 
relevant för dessa grupper och att det slutliga beslutet behöver beakta 
detta problem. Det är angeläget att även dessa förskrivare stimuleras att 
använda elektroniska system för att inte tandvårdens patienter till en 
oproportionellt stor del ska hamna vid sidan om reformen.  
 
Utredningen har pekat på erfarenheter från Finland och Kelainsystemet 
som en metod att skapa förutsättningar för även små och/eller 
pensionerade behandlare att hantera elektronisk förskrivning på ett 
ekonomiskt hanterbart sätt. Tandläkarförbundet rekommenderar att man 
fördjupar analysen för att se om metoden kan användas för ovanstående 
utmaning. 

 
 

 
Med vänlig hälsning 
Sveriges Tandläkarförbund  
 
 
Hans Göransson    
ordförande   

mailto:kansli@tandlakarforbundet.se

