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Vision 
Sveriges patienter får perfekt läkemedelsbehandling 
 
LOK:s roll, mission  
Läkemedelskommittéerna i Sverige och dess nationella nätverk LOK bildar opinion och 
deltar lokalt, nationellt och internationellt så att kunskap och tjänster för klok läkeme-
delsbehandling är elektroniskt tillgängliga och använda av patienter, sjukvård och för-
skrivare oavsett tid och plats.  
    
Konklusion 
 
LOK vill att aktuell kunskap om läkemedel och dess användning skall vara tillgänglig 
och användbar överallt och dygnet runt baserat på framsteg inom klinik och forskning. 
Våra prioriteringar bygger på en 15-årig utveckling i Sverige för att kunskap skall bli 
tillgänglig i ”patient-läkarmötet”. Läkemedelskommittéerna engagerar över medicinska 
professionsgränser inom sjukvården så att kunskap omsätts i praxis.  
 
Läkemedelskommittéerna har ett stort förtroende i sjukvården, utvecklar medicinska 
kunskapskulturer och kan bidra till att Sverige blir ett föredöme där kunskap och erfa-
renhet alltid är tillgänglig för patienten, sjukvården och samarbetspartner. Måldoku-
mentet visar en gemensam viljeinriktning från alla landets kommittéer att ta ansvar i ut-
veckling och användning av IT i hälso- och sjukvården.   
 
Syftet med dokumentet 
 
Informationsteknik (IT) erbjuder möjligheter till bättre och säkrare kommunikation och 
informationshantering mellan patient och läkare. Gemensamma uppgifter om en patient 
kan nås oavsett plats. I Sverige och internationellt har det tagit tid att få genomslag för 
datorjournaler, som ofta varit svåranvända med dålig kommunikation mellan journalsy-
stemen. Sedan några år har Sverige en nationell IT-strategi för hälso- och sjukvården. 
Samtliga landsting har också formulerat en gemensam strategi för utveckling av elektro-
niska läkemedelstjänster som blir enhetlig, användarvänlig och etablerar olika standar-
der. Inom läkemedelsområdet bidrar detta till patientspecifik och säker behandling.  
 
En gemensam läkemedelslista över en patients samtliga ordinerade respektive uthäm-
tade läkemedel (läkemedelsförteckning) underlättar gemensamt ansvar och kommuni-
kation mellan patientens förskrivare. En gemensam läkemedelslista är viktig ur patient-
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säkerhetssynpunkt men förutsätter att gemensamma regler kring läkarens ansvar för or-
dinationer etableras inom sjukvården. Patientspecifik och säker behandling förutsätter 
också att förskrivaren av läkemedel har tillgång till IT-baserade stödfunktioner. Stöd-
funktionerna (t.ex. val och dosering av läkemedel) ska bygga på aktuella, evidensbase-
rade och validerade medicinska rekommendationer från respekterad klinisk och veten-
skaplig expertis.  
 
LOK och Sveriges läkemedelskommittéer formulerar i detta måldokument sin avsikt att 
- verka för att för att patientens elektroniska läkemedelslista används optimalt utifrån 

gemensamt överenskomna regler 
- definiera prioriterade behov av kunskapsdatabaser om läkemedel för att uppnå patient-

säker vård 
- driva opinion och medverka i lokal och nationell utveckling av säkra elektroniska 

läkemedelstjänster tillsammans med SKL, ansvariga myndigheter och universitet 
- bidra med att identifiera behov av klinisk och forskningskompetens inom området 

läkemedel och IT. 
 
Sveriges patienter kan därmed få en säker och kostnadseffektiv läkemedelsbehandling.  
 
Dokumentet anger att alla Sveriges läkemedelskommittéer arbetar i samma riktning och 
att vi utifrån vår medicinska och farmakologiska kompetens underlättar att ”Bästa kun-
skap alltid finns tillhands i patient-läkarmötet”. 
 
Bakgrund 
 
Klok och effektiv behandling med läkemedel baseras på individuella val av läkemedel 
och patientspecifik dosering utifrån diagnos, evidens och rekommendationer. Antalet lä-
kemedel och val av doser ska beakta individens känslighet för läkemedel utifrån arv, 
miljö och psykosociala behov. De närmaste 10-20 åren kommer läkemedel att bli allt 
viktigare i sjukvården och kostnaderna kommer att öka. Det kräver goda kunskaper och 
tillgång till viktig information i förskrivningsögonblicket och vid uppföljning av be-
handling. Idag får patienter sällan individspecifik dosering. Den mest väsentliga faktorn 
för biverkningar är bristande hänsyn till patientens njurfunktion vid val och dosering av 
läkemedel. Enbart ökade sjukvårdskostnader pga läkemedelsbiverkningar har uppskat-
tats till 13-32 miljarder kronor årligen i USA (Lazarou et al 1997). I Sverige skulle kost-
naden för läkemedelsbiverkningar då motsvara 2-4 miljarder kronor årligen om hänsyn 
tas till kostnader för invaliditet, sjukskrivning och ökat behov av sjukvård. Det är därför 
rimligt att värdera nyttan (minskade kostnader för sjukvård, invaliditet och sjukskriv-
ning) av ett förbättrat elektroniskt förskrivnings- och beslutsstöd enbart för val och dose-
ring av läkemedel till äldre och till personer med nedsatt njurfunktion  till en miljard 
kronor årligen i Sverige.   
 
IT erbjuder idag tillgång till alla väsentliga tjänster kring förskrivning och användning 
av läkemedel förutsatt att de utvecklas och implementeras. Detta måldokument stödjer 
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den aktuella utvecklingen i Sverige inom IT i hälso- och sjukvården och främjar att Sve-
riges patienter inom tio år får en optimal individspecifik behandling med läkemedel 
 
Mål 2009-2011 
 

 LOKs måldokument om elektroniska läkemedelstjänster är känt och använt av natio-
nella aktörer och myndigheter.   

 
 Gemensam läkemedelslista över patientens ordinationer och läkemedelsförteckning 

(uthämtade läkemedel) används i varje landsting och är tillgänglig för alla förskri-
vare.  

 
 En nationell gemensam läkemedelslista utvecklas. 

 
 Alla förskrivare känner till och använder LOKs riktlinjer för gemensamt ansvar och 

hantering av en gemensam läkemedelslista. 
 

 Kvalitetssäkrad, oberoende och uppdaterad interaktionsdatabas av typen Sfinx är  
tillgänglig för samtliga förskrivare i elektroniska journaler och vid landets apotek. 

 
 Rekommendationer och Kloka Listor med på sikt nivågruppering (allmän sjukvård 

och specialiserad vård) från  alla läkemedelskommittéer finns i samtliga förskrivares 
journalsystem via distribution från SIL. 

 
 E-dos med kvalitetssäkrade källor är integrerad i journalsystemens moduler. 

 
 Information finns tillgänglig i varje förskrivningsmodul om TLVs förmånsbeslut.  

 
 En standard för läkemedelsmoduler och etablerade former för information mellan 

förskrivare och medicinsk förvaltning är etablerad 
 
Aktiviteter 
 
- LOK har antagit riktlinjer och utformat handledning kring ansvar och hantering av en 

gemensam läkemedelslista (december 2009).  
 
- Varje läkemedelskommitté har lokalt anpassat och förankrat LOKs riktlinjer inom sitt 

landsting.  
 
- I Läkemedelskommittéerna har diskuterats med lokala förskrivare kring LOKs riktlin-

jer för en gemensam läkemedelslista 
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- LOK har informerat och sökt gehör bland nationella aktörer (SKL, Läkemedelsverket, 
SoS, Sjukvårdsrådgivningen) för sina riktlinjer för hantering av en gemensam läkeme-
delslista.  

 
- Gemensamt formulerad kravspecifikation från LOK för hur rekommendationer och 

Kloka Listor skall utformas och distribueras via SIL och visas i journalsystem. 
 
- LOKs måldokument för elektroniska läkemedelstjänster har spritts och gjorts känd hos  

nationella aktörer inom läkemedelsområdet (SKL, myndigheter, Svenska Läkar-
sällskapet, Läkarförbundet, Sjukvårdsrådgivningen och internationellt ). 

 
- LOKs krav kring interaktionsdatabaser har presenterats skriftligt och muntligt till 

samtliga landsting, journalleverantörer och myndigheter. Dessa krav innebär att en 
kvalitetssäkrad, oberoende och uppdaterad interaktionsdatabas,t.ex. Sfinx finns i samt-
liga förskrivares journalsystem via distribution av SIL.  

 
- LOK medverkar genom representation i SKLs nationella programstyrgrupp  för att in-

föra producentoberoende kunskapsdatabaser, uppföljningstjänster och olika elektro-
niska läkemedelstjänster i hela sjukvården. LOK-medlemmar deltar i enskilda projekt 
och i internationella sjukvårds- och forskningssamarbeten. 

 
- Utvärdering görs i slutet av 2010 kring vad som uppnåtts av det år 2009 av LOK an-

tagna måldokumentet. 
 
 
Mål 2011-2013 
 

 SIL med kunskapsdatabaserna ”läkemedel och fosterskador” och ”biverkningsöver-
sikt” är tillgängliga för förskrivarna. 

 
 Kunskapsdatabas för ”dosering vid nedsatt njurfunktion” är utvecklad och pilottester 

genomförda i minst 3 landsting. 
 

 Sveriges allmänhet och patienter har tillgång till producentobunden elektronisk sök-
tjänst med interaktioner kopplad till egen medicinering. 

 
 Alla Sveriges förskrivare och vårdenheter har oberoende av journalsystem tillgång 

till mallar för uppföljning av kvalitet i läkemedelsförskrivningen med koppling till 
diagnos och labb på aggregerad nivå och i minst 6 landsting  på individnivå. 

 
 Modell för elektronisk uppföljning av kvalitet i användning av specialläkemedel 

finns utvecklad och införd i hälften av landets landsting där medicinskt ansvariga ut-
vecklat protokoll för uppföljning. 
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 I varje landsting finns en medicinsk förvaltning för elektroniska läkemedelstjänster 
med ansvar för säkerhet och preventiva riskanalyser förslagsvis under ledning av 
särskild läkare (”Drug Information Officer”) inom ordinarie kvalitetsorganisation 
och kopplad till läkemedelskommittén/klinisk farmakologi.  

 
 LOK har till Läkemedelsverket definierat krav på hur elektronisk information i SPC-

er skall vara tillgänglig och presenteras i läkemedelsmoduler. 
 

 Sverige har ett nationellt centrum där sjukvård och universitet samarbetar med att ut-
veckla, förvalta och utvärdera producentoberoende kunskapsdatabaser om läkemedel 
(t.ex. interaktioner, biverkningar, uppföljningar, specialläkemedel, behandlingsrikt-
linjer). 

 
Aktiviteter 
 
- Varje läkemedelskommitté bedriver opinion och stimulerar till etablering av medi-

cinsk förvaltning av elektroniska läkemedelstjänster i sitt landsting 
 
- Varje läkemedelskommitté diskuterar och analyserar inträffade avvikelser runt 

elektroniska läkemedelstjänster 
 
- LOK medverkar och stimulerar nationella och internationella initiativ av t.ex. 

Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, Apotekens Service AB och akademiska institutio-
ner för att etablera standarder för certifiering, kvalitetsledning och riskanalys vid an-
vändning av elektroniska läkemedelstjänster  

 
- LOK i samarbete med SKL och universitet formulerar och uppvaktar med krav på 

etablering av ett nationellt centrum for utveckling av kunskapsdatabaser om läkemedel 
 
- Gemensam kravspecifikation tas fram från LOK så att Sveriges allmänhet och patien-

ter får tillgång till producentobunden elektronisk söktjänst med interaktioner kopplad 
till egen medicinering 

 
- LOK bedriver lobby- och förankringsaktiviteter med andra berörda organisationer med 

syfte att regeringen avsätter medel för forskning i informatik och utbildning/ kompe-
tens-uppbyggnad av läkare inom området medicinsk förvaltning av elektroniska läke-
medelstjänster. 

 
 
Inriktningsmål 2014 
 

 Inläggningar på internmedicinska och geriatriska enheter på sjukhus på grund av bi-
verkningar har halverats (från 10-20% till 5-10%) genom personspecifik dosering 
utifrån arv, miljö, sjukdom och annan medicinering. 
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 Samtliga patienter och läkare, sjuksköterskor och vårdpersonal använder oavsett tid 

och plats patientens gemensamma läkemedelslista över ordinerade läkemedel och 
som inkluderar uppgifter om förskrivningsorsak och behandlingsresultat och biverk-
ningar. 

 
 Samtliga patienter och läkare, sjuksköterskor och vårdpersonal har oavsett tid och 

plats tillgång till producentoberoende elektroniska beslutsstöd kring förskrivning.   
 

 Patienter och läkare, sjuksköterskor och vårdpersonal har oavsett tid och plats till-
gång till producentoberoende beslutsstöd och kvalitetssäkrade register med rekom-
mendationer och råd om dosering av läkemedel till barn, äldre och njursjuka. 

 
 Läkare och sjuksköterskor utvärderar enskilda patienters behandling med läkemedel 

liksom populationer av patienter med enkla, säkra och lätt tillgängliga elektroniska 
uppföljningssystem. 

 
Exempel på aktiviteter 
 
- Varje läkemedelskommitté utbildar kontinuerligt samtliga lokala  förskrivare och 

övrig vårdpersonal kring teori och praktik vid utvärdering av patienters läkemedels-
behandling. 

 
- LOK samverkar nationellt via bl.a. SKL och via regionala FoU-enheter/universitet 

kring elektronisk uppföljning av effekt och biverkningar av läkemedelsbehandling och 
vid dokumentation och uppföljning av användning av specialläkemedel. 
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