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BESLUT
2017-10-25 Dnr 10.4-22493/2017-6
Ert dnr 1.1.2-2016-082525

Läkemedelsverket
registrator@mpa.se

Remissvar angående - Elektronisk förskrivning av
humanläkemedel (82016/06762/FS)- Rapport från
Läkemedelsverket och Socialstyrelsen
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har beretts möjlighet att lämna
synpunkter på ovan rubricerade rapport.

rvo ser positivt på ett införande av elektronisk förskrivning av
humanläkemedel som en huvudregel. Angående rapporten vill rvo
särskilt framhålla följande.
1. I regeringsuppdraget ingår att utreda och komma med förslag på
lämplig tillsyn vad gäller efterlevnaden av elektronisk
förskrivning som huvudregel för samtliga läkemedel som
hämtas ut på öppenvårdsapotek mot recept. Regeringen har i
uppdraget angett att myndigheternas förslag om tillsyn med
fördel kan kopplas till den anmälningsskyldighet som personal
som expedierar läkemedel har att till IVO anmäla om en
yrkesutövares förskrivning av narkotiska läkemedel, andra
särskilda läkemedel, alkoholhaltiga läkemedel eller teknisk sprit
skäligen befaras stå i strid med vetenskap och beprövad
erfarenhet.
Av sid. 24-25 i rapporten framgår det att Läkemedelsverket och
Socialstyrelsen gör bedömningen att tillsynen över hur
förskrivare efterlever huvudregeln om elektronisk förskrivning
lämpligen bör utföras av IVO. Däremot finner myndigheterna
inte att rapporteringen om förskrivningen bör gå via
anmälningar från öppenvårdsapoteken.
IVO delar Läkemedelsverkets och Socialstyrelsens bedömning
enligt ovan.

2. Av sid. 25 i rapporten framgår att E-hälsomyndigheten ska ges

möjlighet att behandla uppgifter i receptregistret hänförliga till
förskrivares utfärdande av pappersrecept samt lämna sådana
uppgifter till IVO. Vidare framgår att tillsynen främst ska
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inriktas på vårdgivarnas systematiska patientsäkerhetsarbete.
Det ifrågasätts också om det är effektivt att bedriva särskild
tillsyn av valt förskrivningssätt när förskrivningen i övrigt är
korrekt.
IVO utgår ifrån att information angående förskrivningssätt ska
finnas tillgänglig då IVO efterfrågar information och ser
därmed positivt på förslaget. IVO tolkar inte rapporten som om
E-hälsomyndigheten kontinuerligt ska förse IVO med
information om förskrivares förskrivningssätt.
IVO bedömer det som positivt att kunna tillgå information om
vilket förskrivningssätt som tillämpats. Alltså, att IVO kan ta
del av information hur en förskrivning har utförts. Detta skulle
kunna bidra till ytterligare en dimension av tillsynen för att
komma åt oseriösa förskrivare. Rent generellt är det däremot
tveksamt hur kopplingen till IVO:s tillsynsansvar avseende
patientsäkerhet kan baseras på hur en förskrivning har gjorts
och inte vad den inneburit.
3. En hänvisning har antagligen blivit fel i rapporten. På sid. 26
där det hänvisas till 8 § 6 lagen (1996:1156) om receptregister.
Korrekt hänvisning torde vara 8 § 7 lagen (1996: 1156) om
receptregister.

Beslut om detta yttrande har fattats av Generaldirektör Gunilla Hult
Backlund. I den slutliga handläggningen har chefsjuristen Linda
Almqvist och avdelningscheferna Patric Winther, Siv Björn och Sabina
Wikgren Orstam deltagit. Föredragande har varit utredaren Malin
Hellner.
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