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Planerat driftstopp i införandet av 

Nationell läkemedelslista 
 

Under natten mellan lördagen och söndagen den 27 

till 28 november 2021 genomför E-

hälsomyndigheten ett så kallat servicefönster inför 

release 21.0 av Nationella läkemedelslistan. Det 

innebär ett driftstopp och är nästa steg i införandet 

av nationella läkemedelslistan som är ett nytt 

register som utgår från lagen om Nationell 

läkemedelslista. Införandet sker stegvis och ska vara 

klart i maj 2023.  

Under servicefönstret driftsätter E-

hälsomyndigheten en transformator, flyttar data till 

en ny plattform och produktionssätter nya funktioner 

för vård och apotek. 

 

Servicefönster startar klockan 20.00  
Servicefönstret beräknas starta klockan 20 på 

lördagskvällen den 27 november och pågå till cirka 

klockan 11 på söndag den 28 november. I det 

planerade driftstoppet ingår två timmar för så kallad 

roll-back om det skulle bli nödvändigt. Det innebär att 

om allt fungerar som det ska, avslutas servicefönstret 

cirka klockan 9. 

Under driftstoppet går det inte att komma åt följande 

av E-hälsomyndighetens tjänster: 

• E-recepttjänsten 

• Förskrivningskollen 

• Läkemedelskollen 

• KLAS 

• Min förskrivning 

• Information om uthämtade läkemedel via 

Pascal och NPÖ 

 

Covidbevis omfattas inte utan är i drift under 

driftstoppet. 

  

 

Hur berörs vård och apotek?  
• Inga apotek kan expediera recept, inte heller 

pappersrecept. Det går inte heller att beställa 

förskrivna läkemedel via apotekens e-handel. 

• Recept som förskrivs i Region Västerbottens 

journalsystem under servicefönstret kommer att 

hamna i en receptkö. Systemen har kapacitet för 

ett mycket stort antal recept när köerna sedan 

släpps på. 

• Recept som ligger i kö kan inte expedieras på 

apotek och patienten kan därmed inte få ut sitt 

läkemedel förrän E-hälsomyndighetens tjänster 

åter är i drift. I praktiken är det få apotek som 

brukar ha öppet under de timmar som 

driftstoppet planeras. 

• De läkemedel som delas ut på sjukhus, så kallade 

rekvisitionsläkemedel, påverkas inte av det 

planerade driftstoppet eftersom dessa inte 

omfattas av lagen om nationell läkemedelslista. 

 

Läkemedelsmodulens funktion i NCS Cross påverkas 

inte under driftstoppet. Hantering av läkemedelslista 

på vårdavdelning eller i receptöversikten i öppenvård 

kommer fungera som vanligt.  

 

Blanketter för pappersrecept 
Pappersrecept är en nödrutin om ett planerat 

driftsstopp blir längre än planerat eller om det 

uppstår ett oförutsett driftstopp.  

Nya receptblanketter kan beställas via 

blanketthotellet.  

 

Information om driftsstörningar på E-

hälsomyndighetens webbplats 
På E-hälsomyndighetens webbplats finns information 

om vad du som arbetar inom vården eller på ett 

apotek kan göra när recepttjänsten inte är tillgänglig. 

Informationen gäller driftstopp generellt, oavsett om 

det är planerade som i detta fall, eller skulle uppstå 

av annat skäl. 

https://www.blanketthotell.com/blk/Dokument/6/10017306/Recept_best_201016_v1.pdf
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Information om driftstörningar på e-

hälsomyndighetens webbplats - för vården 

 

Information om driftstörningar på e-

hälsomyndighetens webbplats - för apoteken 

 

Nyheter efter release 21.0 
Efter release 21.0, från och med den 28 november, 

sker några mindre förändringar i de befintliga 

tjänsterna. Nytt är bland annat att: 

• De fyra utskrifterna; förteckning recept, aktuella 

recept, uthämtade läkemedel och 

förskrivningshistorik, får nytt utseende och delvis 

nytt innehåll. Förskrivningar med sekretesspärr 

(vårdnadshavarspärr) filtreras bort vid utskrift av 

aktuella recept och förteckning recept (dock inte 

vid förteckning recept när anropet kommer från 

ett dosapotek). På E-hälsomyndighetens 

webbplats kan du inför den 27 november ta del 

av hur dessa utskrifter ser ut och läsa förklarande 

beskrivningar. 

• Följande information, som inte är obligatorisk i 

dag, försvinner från Nationella läkemedelslistan: 

o max veckodos 

o befattningskod 

o patientens adress 

o språkkod 

Detta innebär att även om dessa 

parametrar fortsättningsvis anges på 

förskrivningen kommer de inte att 

presenteras när förskrivningen läses upp. 

• Förskrivningens doseringstext kan vid långa 

doseringstexter i vissa fall presenteras på ett 

något förändrat sätt.  

 

Gå E-hälsomyndighetens webbutbildning 
Vill du veta mer om hur ditt arbete påverkas av lagen 

om nationell läkemedelslista och de nyheter som 

införs den 28 november? Då kan du gå E-

hälsomyndighetens webbutbildning:  

Lär känna Nationella läkemedelslistan 

 

 

 

 

 

Information till invånarna 
E-hälsomyndigheten tar fram ett flygblad om det 

planerade driftsstoppet. Den kan du som arbetar i 

vården eller på ett apotek vid behov ge till patienten 

eller kunden. Flygbladet finns att ladda ner från E-

hälsomyndighetens webbplats. Här hittar du också 

mer material om Nationella läkemedelslistan för 

invånarna, bland annat på 19 olika språk. 

Till verktygslådan på E-hälsomyndighetens 

webbplats  

 

Victoria Rolandsson, kommunikatör 

Therese Ahlepil, apotekare, Läkemedelscentrum 

 
Calendarium 
 
Lördag 20/11 14.00 – 16.00 
FIKA efter en forskare 
Beatrice Melin: Frisk om 20 år? Forskning för 
framtidens precisionshälsa 
Elin Thysell: Prostatacancer – en eller flera 
sjukdomar? 
Florentin Späth: Blodcancer kan avslöjas långt före 
sjukdomen 
Plats: Kafé Fika, Väven  
alternativt på webben: live.umu.se/fika 

Arr. Medicinska fakulteten 
 
Onsdag 24/11 12.10 – 12.55 
Läkemedelslunch: Nytt om astma- och KOL-
behandling 
Med Thomas Sandström, Professor och överläkare, 
Lungmedicin. 
Microsoft Teams-möte  
Klicka här för att ansluta till mötet  
Anslut med en videokonferensenhet  
teams@video.vll.se  

videokonferens-ID: 122 973 787 8  
 
Fredag 3/12 09.00 – 12.00 
Mineralkortikoidreceptorantagonister vid hjärtsvikt - 
Orsaker till skillnaden mellan riktlinjebaserade 
behandlingsrekommendationer och klinisk praktik.  
Disputation: Anna Jonsson Holmdahl 
Bergasalen, målpunkt Q0, NUS 

Inst. för folkhälsa och klinisk medicin 

mailto:lakemedelskommitten@regionvasterbotten.se
mailto:therese.ahlepil@regionvasterbotten.se
https://www.ehalsomyndigheten.se/vid-eventuella-driftstorningar-i-e-recepttjansten/sa-har-gor-du-som-arbetar-inom-halso--och-sjukvarden-om-e-recepttjansten-inte-fungerar/
https://www.ehalsomyndigheten.se/vid-eventuella-driftstorningar-i-e-recepttjansten/sa-har-gor-du-som-arbetar-inom-halso--och-sjukvarden-om-e-recepttjansten-inte-fungerar/
https://www.ehalsomyndigheten.se/vid-eventuella-driftstorningar-i-e-recepttjansten/sa-har-gor-du-som-arbetar-pa-apotek/
https://www.ehalsomyndigheten.se/vid-eventuella-driftstorningar-i-e-recepttjansten/sa-har-gor-du-som-arbetar-pa-apotek/
https://nll-utbildning.ehalsomyndigheten.se/
https://www.ehalsomyndigheten.se/tjanster/yrkesverksam/nationella-lakemedelslistan/verktygslada/
https://www.ehalsomyndigheten.se/tjanster/yrkesverksam/nationella-lakemedelslistan/verktygslada/
http://live.umu.se/fika
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDc5YzRiZDUtNTQzYS00NGNkLWIwZDItMThkMjkyOWY1NzFm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212517306-9857-4dca-b594-6c370d359eb0%22%2c%22Oid%22%3a%2265fd8419-b41d-44d8-ae79-9434f3edc920%22%7d
mailto:teams@video.vll.se

