
Granska Ronden med en obero-
ende konsult. Det föreslås i två
motioner till Läkarförbundets
fullmäktigemöte i slutet av maj.

❙ ❙ Motionerna, som har liknande inne-
håll, föreslår att Rondens tekniska lös-
ningar, ekonomi, framtida ekonomiska
potential och investeringsbehov gran-
skas av från Läkarnätet oberoende utre-
dare med hjälp av konsult. Bakom den
ena motionen står De skånska läkarför-
eningarna och Läkarföreningar i väst.
Dessa vill att granskningen också ska
vara förtroendemannaledd. Bakom den
andra motionen står Svenska distriktslä-
karföreningen, Sveriges yngre läkares
förening och Svenska överläkarfören-
ingen.

Båda motionerna framhåller att Lä-
karförbundet ska ha ett välfungerande
IT-system och kanske en gemensam
portal med Läkarsällskapet men ifråga-
sätter om det ska ske i bolagsform med
syfte att på sikt sälja ut verksamheten.

Båda motionerna föreslår också att
Läkarförbundets medlemmars IT-behov
inventeras.

Läkarförbundets centralstyrelse, CS,
svarar att det funnits brister i kommuni-

kationen mellan Läkarnätet och läkarkå-
rens föreningar och organisationer och
att flera interna utredningar redan gjorts
och görs av hur Läkarnätet uppfyller för-
väntningar från olika samarbetspartner. 

Finns anledning att göra en utvärdering
CS påpekar att det ingår i Läkarnätets
uppdrag att fortlöpande inventera läkar-
kårens IT-behov. Men CS håller med om
att det också finns anledning att göra en
oberoende och fristående utvärdering.
Dock påpekar man att Läkarförbundet
inte har mandat att besluta om detta ef-
tersom Läkarnätet är ett fristående 
aktiebolag. CS har därför uppdragit åt
förbundets representanter i Läkarnätets
styrelse att verka för att styrelsen ger en
oberoende konsult i uppdrag att utvärde-
ra Läkarnätets teknikplattform, funktion
och framtida ekonomiska investerings-
behov.

Mot den bakgrunden frågade Läkar-
tidningen  fem deltagare vid lokalför-
eningarnas representantskap i Stock-
holm i torsdags vilken nytta de ansåg sig
ha av Ronden (se spalten intill).

Elisabet Ohlin

elisabet.ohlin@lakartidningen.se

Enskild förskrivarkod kommer att
bli obligatoriskt på narkotikaklas-
sade läkemedel. Om koden sak-
nas kommer receptet inte att ex-
pedieras på apoteket.

❙ ❙ Läkemedelsverket kommer att utfärda
föreskrifter med sådant innehåll. De
kommer sannolikt att träda i kraft 1 ok-
tober. Recept som hämtas ut därefter
men skrivits ut dessförinnan omfattas
dock inte.

Bakgrunden är att riksdagen ändrat
receptregisterlagen så att uppgifter om
enskilda förskrivare får införas i re-
ceptregistret för att underlätta och Soci-
alstyrelsens tillsyn av förskrivning av
narkotiska preparat. Den lagändringen
är en del av den nationella handlingspla-
nen mot narkotika som riksdagen beslu-
tade om i april och som träder i kraft 1
juli.

Kravet på förskrivarkod kan orsaka
vissa praktiska problem eftersom större
delen av recepten fortfarande skrivs ma-
nuellt på receptblock. Den som inte skri-
ver elektroniska recept har tre alternativ,
att skaffa block med förtryckt kod, att
skriva kodens siffror för hand eller skaf-
fa en stämpel.

»Förskrivarkoden behövs inte«
Läkarförbundet avstyrkte förslaget i re-
missrundan men har beslutat att inte dri-
va frågan vidare.

– Om Socialstyrelsen behöver för-
skrivarkoden är det inget vi motsätter
oss, men vi tycker egentligen inte den
behövs för tillsynen, säger Eva Nilsson
Bågenholm i förbundets läkemedelsråd.

Elisabet Ohlin

elisabet.ohlin@lakartidningen.se
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Granska Ronden 
krav i motioner

Vad har du
för nytta 
av Ronden?

Svante Blomstrand,
ordförande i Älvsborg
södra läkarförening:
– Jag nyttjar den inte i
någon större utsträck-
ning. Jag nyttjar inte
Internet över huvud ta-
get. Det är nog en ge-
nerationsfråga. Det tar
för mycket tid.

Malena Tiefentahl, sty-
relseledamot i Jönkö-
pings läkarförening:
– Jag använder den
inte speciellt mycket.
Jag får mejl, läser
överskrifterna i vecko-
breven men ibland
slänger jag dem oöpp-
nade. Jag söker sällan

i portalen. Medlemmarna verkar över hu-
vud taget inte ha så mycket åsikter om
Ronden.

Jan Wellander, ordfö-
rande Nordvästra Gö-
talands läkarförening:
– Utbudet är större än
efterfrågan och då är
frågan om också kost-
naderna för Ronden är
för stora. Jag använ-
der Internet men jag
har varit inne på Ron-

den två gånger senaste året.

Ingrid Eckerman, sty-
relseledamot i Stock-
holms läns läkarför-
enings sektion Söder:
– Svenska läkare för
miljön har en hemsida
som jag är redaktör
för. Det är största nyt-
tan för mig. Och det är
bra att man kan hitta

föreningarnas representanter. Det är väl
bra om man undersöker kostnader, nytta
och utvecklingspotential.

Erik Jidell, styrelsele-
damot i Västerbottens
läns läkareförening:
– Jag är själv IT-tokig,
men tycker Ronden är
för krånglig att ta sig
in i och jag tycker inte
Ronden ger mig den
information jag be-
höver. Den får jag från
Läkartidningen och

Dagens Medicin. Ronden har kostat för
mycket. Man behöver ta reda på om med-
lemmarna tycker att Ronden ger informa-
tion som motsvarar kostnaderna.

Narkotikarecept måste
ha enskild förskrivarkod
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