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Yttrande över PM om ändringar i lagen om läkemedelsförteckning mm, Ds 2008:58 
Svenska Diabetesförbundet har genom Handikappförbundens samarbetsorgan beretts 
möjlighet att lämna skriftliga synpunkter angående PM om ändringar i lagen om 
läkemedelsförteckning mm, Ds 2008:58. 
Svenska Diabetesförbundet är en partipolitiskt och religiöst obunden rikstäckande 
organisation med 30 000 medlemmar. 
Svenska Diabetesförbundet anser att förslagen till ändringar i ovanstående PM i huvudsak är 
till fördel för personer med diabetes. 
 
Vi vill nedan ge några synpunkter:  
1.1 Förslag till lag om ändring i lagen om läkemedelsförteckning 
Det anges tydligt att delegering endast får ske efter samtycke från den registrerade eller om 
det är en akut situation och att det då är nödvändigt med en delegering för att den registrerade 
ska få en vård eller behandling som han eller hon oundgängligen behöver. En tydlig 
markering för att missbruk inte ska ske. 
 
1.1 3§  
När det gäller att en farmaceut på apotek eller hos en vårdgivare ska få ta del av uppgifterna i 
läkemedelsförteckningen ska det gälla i samband med en av patienten begärd 
läkemedelsgenomgång eller för att underlätta den kontroll som ska genomföras innan ett 
läkemedel lämnas ut. 
 
6.2 Farmaceuts tillgång och användning av uppgifterna i läkemedelsförteckningen 
Den kompetens som en farmaceut har om läkemedel kan med fördel ses som ett 
kompetenshöjande inslag i en läkemedelsdiskussion inom vården. Läkemedelsgenomgångar 
hos en vårdgivare sker på uppdrag av vårdgivaren. Läkemedelsförteckningen är här ett 
värdefullt underlag eftersom den informerar om vilka läkemedel patienten har köpt på recept 
under den senaste 15 månadersperioden 
 
7 Säkerhet och åtkomstkontroll  
När det gäller säkerhet och åtkomstkontroll är det viktigt att det dokumenteras vem som har 
tagit del av uppgifterna i läkemedelsförteckningen och om delegering skett, att man ser vem 
som gett delegeringen och vem som fått den. Det är viktigt att tystnadsplikten alltid kan 
garanteras vid varje tillfälle som läkemedelsförteckningen används. 
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