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Frågor om lagstöd för fortsatt utlämning av statistikuppgifter till
myndigheter och regioner
LIF har tagit del av eHälsomyndighetens konsekvensanalys, daterad 2019-04-05 med
diarienummer 2019/01524.
I den rättsliga analysen anges följande ”Av 24 kap. 8 § första stycket OSL följer att
statistikuppgifter som är att hänföra till ett enskilt företags försäljning av en eller flera
produkter som huvudregel omfattas av absolut sekretess. E-hälsomyndighetens bedömning
är att statistikuppgifter på sådan detaljerad nivå för enskilda företag som idag lämnas ut (t.ex.
NPL PackID, företagets namn och försäljningspris för enskilda produkter) således omfattas
av absolut sekretess.” Under rubriken lösningar på kort sikt (s.30) anges att
eHälsomyndigheten har en lagstadgad skyldighet att lämna ut uppgifter till regioner och
statliga myndigheter. LIF önskar ett förtydligande vad avser räckvidden av den lagstadgade
skyldighet som myndigheten hänvisar till.
LIF tolkar myndighetens samlade information som att myndigheten kommer att fortsätta
med nuvarande leveranser av rådatafiler till offentlig sektor och att Concise-abonnemangen
till statliga myndigheter och regioner kvarstår oförändrade. Det innebär att statliga
myndigheter och regioner kommer att ha fortsatt tillgång till uppgifter om försäljningen
inom alla försäljningssätt – recept, rekvisition och egenvård – nationellt och för alla enskilda
regioner. Ingen inskränkning har meddelats vad gäller enskilda detaljerade uppgifter inom
respektive försäljningssätt.
LIF har i en skrivelse den 12 mars 2019 framfört att eHälsomyndighetens nya
sekretessbedömning inte bara sätter ljuset på tillämpningen av Offentlighets- och
sekretesslagen (OSL) utan även på det samlade lagstödet för hantering av
läkemedelsstatistiken. Av 13-18a §§ lag (1996:1156) om receptregister jämförda med 6 §
samma lag framgår vilken skyldighet eHälsomyndigheten har att lämna ut uppgifter till
andra aktörer. LIF känner inte till annat lagstöd för utlämnande av läkemedelsstatistik.
Utifrån ovanstående, och mot bakgrund av att den s.k. generalklausulen i 10 kap 27 § OSL
inte gäller 24 kap 8 § OSL önskar LIF svar på följande frågor:
• Vilken lagstadgad skyldighet har eHälsomyndigheten att lämna ut uppgifter om
försäljningen av läkemedel på rekvisition i sluten och öppen vård samt för försäljning
av läkemedel i egenvården till statliga myndigheter och regioner?
• Vilken lagstadgad skyldighet har eHälsomyndigheten att lämna ut uppgifter för
respektive region till samtliga statliga myndigheter och regioner?
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•

•

Vilken lagstadgad skyldighet har eHälsomyndigheten att lämna mer uppgifter till
TLV än de som framgår av 6 § receptregisterlagen – dvs. för tillsyn över det
generiska utbytet samt för prövning och tillsyn av licensläkemedel och
extemporeläkemedel/lagerberedningar?
Vilket lagstöd ser eHälsomyndigheten att det finns för konklusionen i
konsekvensanalysen att regionerna kan lämna ut detaljerad information om
läkemedelsförsäljningen till intresseorganisationen SKL i de fall SKL har uppdrag åt
regionerna som kräver tillgång till sådan information?

LIF uttalade i ovan nämnda skrivelse att det finns ett bredare behov av att se över
lagstiftningen för att säkerställa långsiktig transparent hantering av heltäckande
läkemedelsstatistik. LIF vill återigen understryka vikten av att den tidigare hanteringen
fortsätter under tiden för att undvika oförutsägbara och irreversibla ekonomiska effekter
genom ett tillfälligt uppehåll i tillgången till läkemedelsstatistiken. LIF uppmanar
eHälsomyndigheten att inte avsluta leveranserna till statistikleverantörerna den 10 juni 2019.
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