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Dnr S2022/00623 

Remissyttrande betänkandet E-recept 
inom EES 

Sammanfattning 

Region Norrbotten ställer sig överlag positiv till utredningens intentioner och 

förslag, då utredningen tar höjd för en patientsäker och effektiv process. 

Regionen anser dock att den administrativa belastningen för regioner med 

geografiskt närliggande gränsövergångar behöver utredas ytterligare då ut-

redningen bedömer en ökning av antalet ersättningskrav. För regionens del 

handlar det framför allt om ett flertal personer som får vård och läkemedel i 

Finland.    

Regionen anser även att utredningen behöver försäkra sig om att E-

hälsomyndighetens möjligheter, att förse regionerna med korrekt statistik på 

läkemedelsanvändning, även gäller läkemedel expedierade inom EES. 

Inför och efter införandet av e-recept inom EES, betonar regionen vikten av 

nationell beredskap att bistå med juridisk tolkning kring de eventuella oklar-

heter som kan uppstå. 

 

Region Norrbottens synpunkter 
Region Norrbotten hanterar idag ett stort antal ärenden där länsbor kräver 

ersättning för vård och läkemedel i framför allt Finland. Utredningen bedö-

mer att informationsutbytet om e-recept kan leda till ökad patientrörlighet. 

Detta kan i sin tur innebära en ökning i de ärenden som Försäkringskassan 

och regionerna hanterar gällande ersättningskrav för vård i andra länder. 

Regionen befarar här en ökad administrativ belastning och anser därför att 

frågan om resurstillskott samt lag- och systemstöd för hanteringen behöver 

utredas ytterligare.  

Regionerna har sedan 2015 flertalet avtal med läkemedelsföretag om prisre-

duktion på förmånsbelagda läkemedel. Dessa avtal innebär att återbäring 

från respektive företag utbetalas till regionerna retroaktivt. Avgörande för att 

få del av återbetalningen är att uppföljning kan genomföras via det nationella 

statistiksystem för läkemedel som E-hälsomyndigheten förvaltar. Regionen 

anser att utredningen behöver försäkra sig om att läkemedel som expedieras 

utanför landsgränsen kommer att ingå i E-hälsomyndighetens läkemedelssta-

tistik på samma sätt som läkemedel som expedieras i Sverige.  

http://www.regionnorbotten.se/


  Sida 2 (2) 

 

Region Norrbotten, 971 89 Luleå • Besöksadress: Robertsviksgatan 7, Luleå (Landstingshuset) 

Telefon: 0920-28 40 00 •  E-post: RegionNorrbotten@norrbotten.se • www.regionnorbotten.se 

 

DOKUMENT-ID VERSION 

ARBGRP953-1655826487-150 0.6 

En gemensam tolkning av integritetslagstiftningen är en förutsättning för att 

möjliggöra ett digitalt utbyte av känsliga personuppgifter över landsgränser-

na. Utredningens förslag till ändringar i lagar och föreskrifter syftar till att 

anpassa Sveriges system och hantering till detta. Följderna av förändringen i 

lagstiftning kan till del överblickas men regionen ser dock att det behöver 

finnas nationell beredskap att bistå juridiskt med tolkning kring eventuella 

oklarheter som kan uppstå. E-hälsomyndigheten kan exempelvis bistå med 

ett sådant stöd.   
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