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Svenska Diabetesförbundets synpunkter på:  

Utkast till proposition – senarelagd anslutning till nationell 
läkemedelslista  
Det beräknas finnas drygt 500 000 personer med diabetes i Sverige idag, varav cirka 10 procent lever 
med diabetes typ 1 och runt 85–90 procent med diabetes typ 2.1 Diabetes är en kronisk sjukdom som 
personen lever med från insjuknandet och under hela livet. Sjukdomen kräver kontinuerlig 
uppmärksamhet, kontroll samt löpande bedömning och analys av situationen genom avancerad 
egenvård. Samtidigt är risken stor att personer med diabetes över tid drabbas av allvarliga 
följdsjukdomar. Dagligen dör 5–6 personer i Sverige där diabetes är den underliggande dödsorsaken.2 

Svenska Diabetesförbundet företräder personer med diabetes, i alla åldrar och alla typer av diabetes, 
samt dessa personers familjer och närstående som också påverkas av sjukdomen. Vi har med vår 79-
åriga historia en bred erfarenhet av och kunskap om hur livet med diabetes ser ut3, och vi stöttar 
personer med diabetes samt deras anhöriga genom hela livet i olika situationer och faser.  

Förslaget 

Utkastets förslag: Bestämmelsen i 9 kap. 1 § lagen om nationell läkemedelslista om skyldighet för 
den som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvården som innefattar ordination och förskrivning 
av läkemedel eller andra varor att ansluta till nationell läkemedelslista ska träda i kraft den 1 
december 2025, i stället för den 1 maj 2023. Bestämmelsen i 7 kap. 1 § lagen om nationell 
läkemedelslista om E-hälsomyndighetens skyldighet att informera Inspektionen för vård och omsorg 
ska träda i kraft den 1 december 2025 i stället för den 1 maj 2023. 

Svenska Diabetesförbundets kommentarer: Vi tillstyrker förslaget. Även om förslaget om en 
nationell läkemedelslista innehåller många viktiga delar inte minst för personer som lever med en 
kronisk sjukdom som diabetes, och därför har många vårdkontakter, så får inte patientsäkerheten 
äventyras. Ett införande 1 maj 2023 skulle riskera att drabba patientsäkerheten, vilket har lyfts av 
flera olika aktörer som återfinns i propositionen. Samtidigt är det angeläget att arbetet runt ett 
införande inte tappar fart, eftersom det finns många potentiella vinster med en nationell 
läkemedelslista ur vårt perspektiv. Slutligen vill vi påpeka att processen runt detta införande visar på 
behovet av ökad nationell samordning av vården generellt, vilket också gäller diabetesvården.  

Johanneshov dag som ovan 

Björn Ehlin Flemming Kristensen  
Förbundsordförande Ansvarig utredning och påverkan  

 

1 Det finns även andra typer av diabetes, som dock sett till antalet inte utgör en så stor grupp – läs gärna mer hos Svenska 
Diabetesförbundet: https://www.diabetes.se/diabetes/andra-typer-av-diabetes/ [Använd: 2022-10-13] 
2 Svenska Diabetesförbundet, 2022, Diabetes, Tillgänglig: https://www.diabetes.se/diabetes/ [Använd: 2022-10-13] 
3 Läs gärna mer hos Svenska Diabetesförbundet: https://www.diabetes.se/ [Använd: 2022-10-13] 
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