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Svenska Diabetesförbundets remissvar angående:

Nationell läkemedelslista med diarienummer
S2017/00117/FS
Diabetesförbundet ställer sig i huvudsak positiv till förslaget om nationell
läkemedelslista.
Vi vill lyfta fram ökad patientsäkerhet i läkemedelsbehandlingen och att
läkemedelslistan är nationell så oavsett var i landet personen befinner sig så finns det
information om aktuell läkemedelsbehandling. För personer med insulinbehandlad
diabetes så kommer dock aktuell insulindos inte att finnas i läkemedelslistan då
insulindosen varierar från injektion till injektion beroende på blodsockervärde.
I förslaget nämns läkemedelsnära varor på flera ställen, att de ska ingå i
läkemedelslistan. Läkemedelsnära varor kan vara hjälpmedel förskrivna på
hjälpmedelskort. I listan över de uppgifter om registrets innehåll så ställer
Diabetesförbundet frågan om hur läkemedelsnära varor ska kunna identifieras? Vilka
hjälpmedel inom diabetesområdet kommer att kunna följas upp via läkemedelslistan?
Idag är det i stort sett bara insulinpennor av läkemedelsnära varor som patienten
hämtar ut på apotek. Övriga hjälpmedel som blodsockermätare, teststickor, sensorer
och tillbehör till insulinpump distribueras ofta på annat sätt. Hur distributionen ser ut
varierar mellan olika företag och även mellan regioner/landsting då hjälpmedel ofta
upphandlas. Läkemedelslistan kan vara grunden för att följa upp jämlik vård men när det
gäller hjälpmedel vid diabetes kommer den inte att fungera fullt ut om inte alla
hjälpmedel finns med på listan.
Diabetesförbundet är positiva till att uppgiften om att senaste datum för uppföljning
eller utsättning av läkemedelsordinationen ska finnas med på listan. Det är inte minst
bra för patienten att information finns om när uppföljningen ska ske.
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Bevarandetiden sätts till 5 år. Det är en avvägning och i förslaget diskuteras tiden utifrån
situationen för personer med kroniska sjukdomar. Många av våra medlemmar har
omfattande läkemedelsbehandling och registrering av nya läkemedel på
diabetesområdet sker i snabb takt. Det innebär att en person med diabetes under 5 år
kan ha behandlats med flera nya läkemedel. Så länge som det inte finns en nationell
journal där sjukvården och patienten kan följa läkemedelsbehandlingen så behövs
läkemedelslistan. Diabetesförbundet anser att bevarandetiden förlängs för kroniska
sjukdomar till 10 år. Det kan tyckas som en lång tid med det är en kort tid för en person
med kronisk sjukdom.
Läkemedel som tillhandahålls inom hälso‐och sjukvården måste skyndsamt komma in i
läkemedelslistan. Flertalet av våra medlemmar får sin vård i primärvården.
Komplikationer till sjukdomen behandlas ofta på sjukhus. Kommunikationen om vilka
läkemedel som patienten fått på sjukhuset fungerar inte i dag. Patienten får ofta agera
budbärare. Men om de kommer in i läkemedelslistan så undviks missförstånd och
felmedicineringar.
Med några invändningar och förslag på ändringar så är Diabetesförbundet överlag
positiva till förslaget om en nationell läkemedelslista.
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