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Alla förskrivare når Sfinx elektroniska interaktionsstöd –
nu med utökad möjlighet via SIL
Förskrivare över hela landet kan vara fortsatt trygga i att ha kunskapsstöd för säker
läkemedelsbehandling för sina patienter. Alla har tillgång till kliniskt relevanta,
medicinskt säkra och oberoende interaktionskontroller via Sfinx på
www.janusinfo.se. Många har dessutom tillgång till Sfinx direkt i sina journaler via
tjänsten Janusfönster. Janusfönster visas som en rad knappar integrerade i
journalsystemet. En av knapparna visar interaktionsvarningar från Sfinx, kopplade
direkt till aktuell patient. Sfinx via SIL (Svensk Informationsdatabas för Läkemedel)
beräknas finnas tillgänglig efter sommaren.
Janusfönster är ett elektroniskt beslutsstöd som automatiskt signalerar varningar till förskrivaren
vid förskrivningstillfället. Det är integrerat med journalsystemet och ger kvalitetssäkrad
patientspecifik läkemedelsinformation. Tjänsten är utvecklad av och förvaltas hos Medicinskt
Kunskapscentrum, Stockholms läns landsting (SLL). Användningen av Janusfönster ökar ständigt.
Genom SLL:s och CeHis (Centrum för eHälsa i samverkan) avtal säkras den fortsatta produktionen
och förvaltningen av tre kunskapsstöd; Läkemedel och fosterskador, Läkemedel och amning samt
Interaktionstjänsten Sfinx. Kunskapsstöden produceras med hjälp av ett avancerat kvalitetssystem
vilket är viktigt för patientsäkerheten och för att ge rätt stöd till vården.
”Ett enhetligt system för interaktionskontroll inom Sverige är oerhört viktigt för patientsäkerheten.
SLL bedriver nu ett intensivt samarbete med SIL på uppdrag av CeHis för att utöka tillgången till
Sfinx även via SIL.” säger Seher Korkmaz, överläkare, tf avdelningschef vid Medicinskt
Kunskapscentrum, SLL.
”Tillgång till kunskapsstöd i alla landsting är en prioriterad fråga.” säger Åke Rosandher, chef
CeHis. Att verka för att Sfinx används över hela landet innebär också att verka för ett enhetligt
interaktionsstöd som är medicinskt säkert och evidensbaserat.”

Kontaktpersoner:
Seher Korkmaz, överläkare, tf avdelningschef, Medicinskt Kunskapscentrum, SLL, tfn 073-625 19 25
Carina Landberg, enhetschef Implementering av e-tjänster, Medicinskt Kunskapscentrum, SLL, tfn 073-682 56 73
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Fakta om kunskapsstöden
Interaktionstjänsten Sfinx (Swedish Finnish Interaction X-referencing) baseras på sju olika
källor, huvudsakligen vetenskaplig litteratur. Informationen i Sfinx är medicinskt värderad,
evidensbaserad, oberoende och beskriver konsekvenser av interaktioner. Fokus i Sfinx ligger på att
ge rekommendationer till förskrivare om hur man ska hantera en läkemedelsinteraktion.
Sfinx produceras i samarbete mellan Medicinskt Kunskapscentrum, SLL, medbase Ltd, Åbo,
Finland samt avdelningen för klinisk farmakologi vid Karolinska Institutet.
För mer information om det medicinska innehållet i Sfinx, kontakta Birgit Eiermann, tfn 070-757 18 84

Informationstjänsten Läkemedel och fosterskador innehåller kliniskt användbara
bedömningar av olika läkemedels eventuella fosterpåverkan. Informationen omfattar främst effekter
på fostret vid läkemedelsintag under första trimestern, och avser att vägleda läkare och
barnmorskor vid riskbedömning av läkemedelsexponering under graviditet. Alla texter bygger på
kritisk värdering av litteratur och på uppgifter från det Medicinska födelseregistret.
Informationstjänsten Läkemedel och Fosterskador produceras av Medicinskt Kunskapscentrum,
SLL i samarbete med docent Karin Källén, Tornbladinstitutet, Lunds Universitet samt professor
Birger Winbladh.
För mer information om det medicinska innehållet i Läkemedel och fosterskador, kontakta Ulrika Nörby, tfn
070-484 82 41

Informationstjänsten Läkemedel och amning är en sammanställning som ska ses som en
hjälp vid frågeställningar kring läkemedel och amning. Bedömningen bygger på kritisk värdering av
farmakologiska handböcker och publicerad litteratur.
Informationstjänsten Läkemedel och amning produceras av Medicinskt Kunskapscentrum, SLL i
samarbete med Klinisk farmakologi vid Karolinska Universitetssjukhuset.
För mer information om det medicinska innehållet i Läkemedel och amning, kontakta Elisabeth Törnqvist, tfn
073-966 17 60

Fakta om Janusfönster
Grundkonceptet med Janusfönster är att det automatiskt signalerar varningar till förskrivaren.
Journalsystemet skickar information om patientens ordinerade läkemedel, ålder och kön till
Janusfönster. Janusfönster söker sedan läkemedelsinformation i den oberoende
Interaktionstjänsten Sfinx och i SIL. Resultatet av sökningen visas i Janusfönsters knapprad.
Användaren kan därefter klicka på respektive knapp för att direkt nå ytterligare information.
För mer information om Janusfönster, kontakta Andreas Andersson, tfn 070-737 40 78
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