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Nationella läkemedelslistan är en infrastruktur som innehåller öppna tjänster tillgängliga för aktörer 
i flera branscher (apotek, vård och omsorg) och för invånare i Sverige. E-hälsomyndigheten har 
valt en teknisk arkitektur FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources) som implementerar 
tjänster och resurser på samma principer som ett öppet API.  
 
E-hälsomyndigheten gör nu en resa från omregleringen av apoteksmarknaden 2009 som innebar 
ett ”hjärtbyte” där man bröt ut centrala resurser i Apoteket AB system och gjorde dem tillgängliga 
för nya aktörer på en omreglerad apoteksmarknad till dagens ”hjärtbyte” i samband med 
tillgängliggörande av nationella läkemedelslistan till hälso- och sjukvårdsaktörer. 
 
E-hälsomyndigheten ärvde ett API som var applikationsorienterat och behovsstyrt, anpassat och 
förfinat efter en lång tid av användning av apotekssystem. Med tillämpning av FHIR införs en mer 
öppen resursbaserad arkitektur i Nationella läkemedelslistan. En sådan arkitektur skapar nya 
utmaningar för att ge direktåtkomst för flera aktörer till samma resurser, men med olika rättigheter 
och villkor för olika ändamål. Införande av integritetshöjande åtgärder som samtycken och spärrar 
i Nationella läkemedelslistan påverkar vilka resurser eller del av resurser som blir tillgängliga med 
avseende på ändamål, behörighetsroll, m.m. För att lösa denna uppgift har E-hälsomyndigheten 
gjort en detaljerad tolkning av lag och förarbeten som reflekteras i regelverk för direktåtkomst med 
avseende på ändamål, samtycke, resurs och behörighetsroll. 
 
 

 
Sten-Erik Öhlund, Fil. Dr. Informationssystemutveckling 
 
Sten-Erik Öhlund arbetar för närvarande med utredningar och krav i 
programmet nationella läkemedelslista på E-hälsomyndigheten. Har 
sedan 2003 arbetat med utredning och krav om e-recept, 
receptregistret, läkemedelsförteckningen, avregleringen av 
apoteksmarknaden, samt läkemedelsförsörjning via e-handel till 
sjukhus. Doktorsavhandling om utvecklingen av 
informationsinfrastruktur och interoperabilitet. 
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Stiftelsen för rättsinformation är en sammanslutning av myndigheter, organisationer och privata 
företag som har ett intresse av att främja produktion och tillgängliggörande av rättsinformation 
som exempelvis lagar, rättsfall och förarbeten i elektronisk form. Stiftelsen verkar genom att 
anordna workshops och konferenser, samt sprider information genom sin webbplats. Flera viktiga 
aktörer på såväl privat- som myndighetsnivå finns representerade i vår styrelse såsom riksdagen, 
regeringskansliet, SKR samt både Uppsala och Stockholms universitet.  
 
 
Svenska föreningen för IT och juridik (SIJU) bildades 1981 och är en oberoende, ideell 
organisation för medlemmar med intresse för området informationsteknik och juridik.  Föreningen 
verkar för att samhällsdebatten om informationsteknikens rättsliga problem ska kunna föras på 
saklig grund. Genom föreningens verksamhet har medlemmar möjlighet både att utbyta 
erfarenheter, knyta kontakter och skaffa dig aktuell kunskap inom verksamhetsområdet. 
Tyngdpunkten i SIJU:s verksamhet är seminarierna inom rättsinformatik - gränslandet mellan IT 
och juridik. Exempel på ämnesområden som behandlas är: personlig integritet, juristens 
arbetsredskap, immaterialrätt, myndigheternas informationshantering, datorrelaterad brottslighet 
samt IT-avtal. 
 
 


