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Samarbete mellan Stockholms läns landsting och
Rikshospitalet i Oslo för klok läkemedelsbehandling
Stockholms läns landsting och Rikshospitalet HF, Oslo, har nyligen
undertecknat ett intentionsavtal om brett samarbete inom läkemedelsområdet.
Avtalet innebär ett startskott för ökat internationellt samarbete kring
introduktion av nya läkemedel och utveckling av elektroniska beslutsstöd för
hälso- och sjukvården. Genom gemensamt kunskapsutbyte kommer
patienterna att snabbt och säkert få tillgång till de nya framstegen inom
läkemedelsterapin.
I framtiden kommer betydelsen av behandling med läkemedel att bli än mer central och
kräva individuell anpassning. För detta krävs kunskap och hjälpmedel som kan stödja hälsooch sjukvårdens personal vid val, dosering och uppföljning av läkemedelsterapin. Ett viktigt
mål i det nya samarbetet mellan Stockholm och Oslo är att skapa gemensamma strategier för
att möta dessa utmaningar.
- Jag är mycket glad för samarbetet med Rikshospitalet, som är ett nav i den norska
sjukvården. Vi kommer att lära av varandra och samarbeta om utvecklingsprojekt inom
elektroniska tjänster, fortbildning och nya läkemedel, säger landstingsdirektör Mona
Boström, Stockholm läns landsting.
- Vi ser det som mycket viktigt att kunna gå in i ett samarbete med ledande experter om
läkemedel i Stockholms län på ett centralt område för patientbehandlingen, säger Øyvind
Melien, ordförande för läkemedelsrådet vid Rikshospitalet i Oslo.
Elektroniska läkemedelstjänster
En av de största utmaningarna för framtidens läkemedelsbehandling är patientspecifika val
och dosering av läkemedel för att uppnå bästa möjliga effekt med minsta möjliga
biverkningar. Samtidigt kommer förskrivningen av läkemedel och uppföljningen av
användningen att i ökande grad ske genom elektroniska beslutsstöd. Detta ställer nya krav på
kvalitetssäkring och säker drift dygnet runt. Det handlar bland annat om tjänster som
signalerar för olämpliga kombinationer av läkemedel eller för behov att dosjustera ett
läkemedel vid till exempel nedsatt njurfunktion. Det nu ingångna intentionsavtalet betonar
ömsesidig kompetensutveckling och samarbete kring elektroniska läkemedelstjänster.
Ökat internationellt samarbete
Läkemedelscentrum i Stockholm är en kunskapsorganisation som medverkat till att skapa ett
nätverk mellan europeiska universitet och sjukvården i flera huvudstäder kring läkemedel
och dess användning. Det är ofta sjukvården i huvudstäderna som först får värdera och
introducera nya avancerade former av läkemedelsbehandling. Dessa värderingar blir allt mer
komplicerade och behöver ta hänsyn till aktuell kunskap, nytta och säkerhet för patienter och
kostnader. Intentionsavtalet mellan Stockholm och Oslo är inledningen till ett ökat
internationellt samarbete, vilket blir en bas för gemensamma strategier för klok
läkemedelsbhehandling.
Samarbetet konkretiseras vid ett möte i Stockholm den 18 och 19 december.

Kontaktpersoner:
Mona Boström, landstingsdirektör, Stockholms läns landsting, tel 08-737 45 00,
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lars-l.gustafsson@ki.se.
Inger Dahlbom, t f informationsansvarig vid Läkemedelscentrum, tel 070-4840067,
inger.dahlbom@sll.se.

Information:
Stockholms läns landsting ansvarar för att god hälso-och sjukvård finns för huvudstadens 1.9
miljoner invånare. Läkemedelscentrum är en kunskapsorganisation som stödjer sjukvården i
Stockholms läns landsting för en klok läkemedelsanvändning. Läkemedelscentrum tar genom
expertorganisationen Läksak (Läkemedelssakkunniga), fram Kloka Listan, som är kostnadseffektiva
och säkra läkemedel för behandling av vanliga sjukdomar. Läkemedelscentrum fortbildar genom fem
läkemedelskommittéer, ansvarar för medicinska webbtjänsten Janusinfo, elektroniska
läkemedelstjänster och stödjer sjukvården vid introduktion av nya viktiga läkemedel
(www.janusinfo.se).
Rikshospitalet HF
Rikshospitalet HF är Norges ledande högspecialiserade universitetssjukhus. Sex vetenskapliga
kärnområden står i fokus: Transplantationsmedicin och högspecialiserad verksamhet inom
barnsjukdomar, kvinnors sjukdomar, hjärtsjukdomar, sjukdomar i nervsystemet samt cancer.
Rehabilitering, forskning och undervisning är också viktiga delar av verksamheten.
År 2007 genomförde Rikshospitalet HF mer än 320 000 patientbehandlingar, och över 40 procent av
medicinsk och hälsovetenskaplig forskning på norska sjukhus sker här. Rikshospitalet HF har cirka
8000 anställda fördelat på åtta kliniker, sex servicekliniker, sex forskningsavdelningar, samt
administration.

