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Målbild
På läkemedelsområdet har Finland har ett multiprofessionellt 
nationellt nätverk av aktörer som producerar och förmedlar 
evidensbaserad, oberoende och tillförlitlig information för 
såväl befolkningen som hälso- och sjukvårdspersonal.

Verksamhetsidé
Att främja rationell läkemedelsanvändning bland befolkningen 
och på så sätt upprätthålla och förbättra finländarnas hälsa.

INFORMATION FÖR RATIONELL 
LÄKEMEDELSANVÄNDNING

SAMMANFATTNING

STRATEGISKA MÅL OCH UPPGIFTER 2012–2020:

1Finland har ett fungerande 
multiprofessionellt nätverk 
för läkemedelsinformation.

	 • Ett nationellt nätverk för  
  läkemedelsinformation upprättas.
	 • Forskning och uppföljning blir en del  
  av läkemedelsinformationen.
	 • Vi deltar i internationell verksamhet.

2 Hälso- och sjukvårdspersonalen  
använder sig av tillförlitliga      

  informationskällor och tjänster.
	 • Kunskapen om tillförlitliga informationskällor ökas.
	 • Tillgången till läkemedelsinformation och dess  
  användbarhet förbättras.
	 • Personer med särskild kompetens inom  
  läkemedelsbehandling och specialtjänster på  
  området utnyttjas.

3 Läkemedelskunskapen inom hälso- och 
sjukvården är multiprofessionell och 

  på hög nivå.
	 • Kunskaperna i läkemedelsbehandling och  
  utbildningen i läkemedelsrådgivning förbättras.
	 • Grundutbildningen och fortbildningen fokuserar  
  på patientorientering, multiprofessionalism och  
  stöd för egenvård.

4 Läkemedelsrådgivningen baserar sig  
på nationella rekommendationer 

  och lokala avtal.
	 • Läkemedelsrådgivningen inom hälso- och  
  sjukvården förenhetligas.
	 • Läkemedelsinformationen stöder  
  läkemedelsbehandling i olika miljöer.
	 • Läkemedelsrådgivningen inom egenvården  
  säkerställs.

5 Läkemedelsanvändarna använder 
tillförlitliga informationskällor  

  och tjänster.
	 • Tillförlitlig läkemedelsinformation är tillgänglig.
	 • Bipacksedlarnas läsbarhet och  
  användbarhet förbättras.
	 • Läkemedelsinformation för språkminoriteter  
  och andra specialgrupper produceras.
	 • Användningen av informations- och  
  kommunikationsteknik utökas med tanke på  
  förmedlingen av läkemedelsinformation.

6 Befolkningens  
hälsoförståelse är god.

	 • Hälsoförståelsen bland barn och  
  vuxna förbättras. 
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I Finland har man diskuterat läkemedelsinformationen 
och hur man ska organisera den ända sedan 1970-talet. 
Traditionellt har det varit läkarnas uppgift att ge patien-
terna råd om läkemedelsanvändning. På 1980-talet fick 
farmaceuter och provisorer mera ansvar för att läkeme-
delsanvändaren vet hur ett läkemedel används korrekt 
och säkert. Ungefär samtidigt utvecklades de första  
datorbaserade bruksanvisningarna för läkemedel. Sedan 
dess har läkemedelsinformationen utvidgats betydligt. 

Ur allmänhetens och patienternas synvinkel kan läkeme-
delsinformation ses som en rättighet som bör vara en 
väsentlig del av läkemedelsbehandling. De senaste åren 
har patientens egen roll och aktivitet i främjandet av hälsa 
och behandlingen av sjukdomar betonats. Med läkeme-
delsinformation har man också strävat efter att garantera 
effektiv, säker och ekonomisk läkemedelsbehandling. 
Inom hälso- och sjukvården betonas multiprofessionellt 
samarbete, där patienten allt mer står i centrum. Hörnste-
nen för fungerande samarbete är att alla parter har till-
räcklig och tillförlitlig kunskap för att kunna delta i diskus-
sioner och beslut.

Patienternas möjligheter att få information har förbättrats 
betydligt under de senaste åren. Hälso- och sjukvårds-
personalen har blivit aktivare, läkemedelsguider har blivit 
vanligare och internet och de sociala medierna blir allt 
viktigare informationskällor. Mängden officiella och inof-
ficiella informationskällor är en utmaning för patienterna 
och hälso- och sjukvårdspersonalen. Det blir allt viktigare 
att inte bara hitta objektiv och tillförlitlig information utan 
också utvärdera den information som finns.

Också på europeisk nivå har man under de senaste åren 
fäst mycket uppmärksamhet vid läkemedelsinformation. 

INLEDNING

Europeiska kommissionens läkemedelsforum har utarbe-
tat rekommendationer om kvaliteten på information för 
patienter och om informationsförmedling inom olika häl-
so- och sjukvårdssektorer. Också i Europaparlamentet 
har en tidvis hetsig diskussion förts om tillgängligheten  
av läkemedelsinformation och förmedlandet av den till 
patienterna. Man har bland annat varit orolig över i vilken 
grad patienterna beaktas och om medborgarna i de olika 
EU-länderna har likvärdig tillgång till information. Olika 
intressegrupper har haft delade åsikter särskilt om infor-
mationens kvalitet och övervakningen av den samt infor-
mationens objektivitet.

I Finland har vi under de senaste åren gjort stora fram-
steg inom spridningen av läkemedelsinformation. Trots 
detta uppfylls inte alltid patienternas och hälso- och sjuk-
vårdspersonalens behov av tillförlitlig och objektiv infor-
mation. Syftet med denna läkemedelsinformationsstrategi 
är därför att granska läkemedelsinformationen i dess 
helhet: Var är vi nu, vart vill vi komma och vilka mål vill vi 
uppnå inom de följande tio åren? När vi har utarbetat 
strategin har vi beaktat intressegruppernas åsikter, och 
samarbetet fortsätter när det nya läkemedelsinforma-
tionsnätverket upprättas. Fimeas uppgift är att samman-
ställa, utvärdera och förmedla information om läkemedel 
till befolkningen, hälso- och sjukvårdspersonalen och 
andra som behöver läkemedelsinformation enligt riktlin-
jerna i social- och hälsovårdsministeriet 2011a dokument  
Läkemedelspolitiken 2020 (social- och hälsovårds- 
ministeriet 2011a ).

Sinikka Rajaniemi

överdirektör 
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet 
Fimea
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Utvärdering av läkemedlets  

terapeutiska och ekonomiska värde

Val av läkemedelsbehandling
för enskild patient

Läkemedelsrådgivning
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Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet 
Fimea har som lagstadgad uppgift att sammanställa, 
utvärdera och förmedla information om läkemedel till 
befolkningen, till dem som arbetar inom social- och hälso-
vården och till andra som behöver läkemedelsinformation 
(lagen om Säkerhets- och utvecklingscentret för läkeme-
delsområdet 593/2009). Denna uppgift ska centret sköta i 
samarbete med aktörer inom branschen, såsom myndig-
heterna, universiteten och forskningsinstituten samt verk-
samhetsenheterna inom social- och hälsovården. Fimea 
ska också ta ansvar för den långsiktiga planeringen och 
koordineringen av läkemedelsinformationsverksamheten. 
Till Fimeas uppgifter hör att skapa en nationell strategi för 
läkemedelsinformation som beaktar det arbete som be-
fintliga aktörer utför men också identifierar eventuella 
brister (regeringens proposition 74/2009). 

Denna läkemedelsinformationsstrategi har utarbetats 
utifrån diskussioner med intressegrupperna och utlåtan-
den som vi fick i utkastskedet (bilaga 1). Experter från 
Fimeas process för utvärdering av läkemedelsbehandling 
och enhet för läkemedelssäkerhet och -information har 
deltagit i utarbetandet av strategin med utvecklingschef 
Katri Hämeen-Anttila som ansvarig. Strategin beskriver 
god praxis, brister och utmaningar inom nuvarande läke-
medelsinformationsverksamhet. Läkemedelsinformatio-
nen är starkt förknippad med många olika verksamhets-
områden inom läkemedelsområdet. Därför ger strategin 

en omfattande beskrivning av nuläget inom läkemedelsin-
formationsverksamheten, allt från hur man garanterar att 
den yrkesutbildade personalen inom hälsovården innehar 
lämplig läkemedelsexpertis till hur man utvecklar hälso-
förståelse bland befolkningen. Värden som ska främjas 
genom denna läkemedelsinformationsstrategi är patient-
orientering och multiprofessionalitet. 

Strategin lyfter fram förslag om åtgärder och föreslår att 
ett läkemedelsinformationsnätverk skapas i Finland. Nät-
verkets uppgift skulle vara att rekommendera vilka åt-
gärdsförslag vi ska utveckla i samarbete med intresse-
grupperna. Det skulle också fastställa mål för åtgärderna 
och hur uppnåendet av dem följs upp. Nätverket kan 
också identifiera behovet av helt nya åtgärder. Meningen 
är att strategin omprövas och uppdateras med jämna 
mellanrum. 

Åtgärderna har mycket olika omfattning. Vissa kräver 
betydande tilläggsresurser för att kunna genomföras, 
medan andra kan genomföras med befintliga resurser 
genom ökat samarbete och diskussioner. Detta kräver 
dock att intressegrupperna förbinder sig till strategin och 
visar vilja att beakta riktlinjerna i den i sin egen verksam-
het. Fimea har också identifierat utvecklingsbehov som 
gäller läkemedelsinformationen inom dess egen verksam-
het och strävar efter att här göra framsteg.

BAKGRUND
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STRATEGISKA MÅL OCH UPPGIFTER 2012–2020:

1Finland har ett fungerande 
multiprofessionellt nätverk 
för läkemedelsinformation.

	 • Ett nationellt nätverk för  
  läkemedelsinformation upprättas.
	 • Forskning och uppföljning blir en del  
  av läkemedelsinformationen.
	 • Vi deltar i internationell verksamhet.

2 Hälso- och sjukvårdspersonalen  
använder sig av tillförlitliga      

  informationskällor och tjänster.
	 • Kunskapen om tillförlitliga informationskällor ökas.
	 • Tillgången till läkemedelsinformation och dess  
  användbarhet förbättras.
	 • Personer med särskild kompetens inom  
  läkemedelsbehandling och specialtjänster på  
  området utnyttjas.

3 Läkemedelskunskapen inom hälso- och 
sjukvården är multiprofessionell och 

  på hög nivå.
	 • Kunskaperna i läkemedelsbehandling och  
  utbildningen i läkemedelsrådgivning förbättras.
	 • Grundutbildningen och fortbildningen fokuserar  
  på patientorientering, multiprofessionalism och  
  stöd för egenvård.

4 Läkemedelsrådgivningen baserar sig  
på nationella rekommendationer 

  och lokala avtal.
	 • Läkemedelsrådgivningen inom hälso- och  
  sjukvården förenhetligas.
	 • Läkemedelsinformationen stöder  
  läkemedelsbehandling i olika miljöer.
	 • Läkemedelsrådgivningen inom egenvården  
  säkerställs.

5 Läkemedelsanvändarna använder 
tillförlitliga informationskällor  

  och tjänster.
	 • Tillförlitlig läkemedelsinformation är tillgänglig.
	 • Bipacksedlarnas läsbarhet och  
  användbarhet förbättras.
	 • Läkemedelsinformation för språkminoriteter  
  och andra specialgrupper produceras.
	 • Användningen av informations- och  
  kommunikationsteknik utökas med tanke på  
  förmedlingen av läkemedelsinformation.

6 Befolkningens  
hälsoförståelse är god.

	 • Hälsoförståelsen bland barn och  
  vuxna förbättras. 
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MÅL 1
FINLAND HAR ETT FUNG- 
ERANDE MULTIPROFESSION- 
ELLT NÄTVERK FÖR LÄKE-
MEDELSINFORMATION.
Ett nationellt nätverk för 
läkemedelsinformation upprättas.
I Finland finns många producenter av läkemedelsinforma-
tion. De utgör en viktig resurs, men samtidigt finns det en 
risk för att överlappande arbete görs och att informatio-
nen blir splittrad. Ett av målen i dokumentet Läkemedels-
politiken 2020 är att öka både nationell och internationell 
samarbete inom produktionen av läkemedelsinformation 
och informationstjänster i fråga om läkemedel samt inom 
utvärderingen av dessa tjänsters effektivitet (social- och 
hälsovårdsministeriet 2011a).

I den förslagna modellen för läkemedelsinformationsnät-
verket genomförs och uppföljs utvecklingsprojekten av 

Koordineringsgruppen för 
läkemedelsinformation

Kommunikationsteam

Utbildningsarbetsgrupp Forskningsarbetsgrupp

Läkemedelsinformationsforumet
Användare och producenter

Utvecklings-
projekt

Utvecklings-
projekt

Utvecklings-
projekt

Utvecklings-
projekt

Utvecklings-
projekt

Koordineringsgruppen för läkemedelsinformation som 
Fimea tillsätter. Gruppen utvärderar också utvecklings-
projekt som intressegrupperna startat. Ett kommunika-
tionsteam hjälper de utvärderade projekten. Kommunika-
tionsteamet omfattar olika intressegruppers kommunika-
tionsexpertis och representanter för specialgrupper, 
såsom teckenspråksanvändare. Utvecklingsprojekten 
konkretiserar utvecklingsmålen som lyfts fram av Läke-
medelsinformationsforumet. Nätverket omfattar också 
utbildnings- och forskningsarbetsgrupper (figur 1). Fimea 
ansvarar för koordineringen av nätverket. Varje intresse-
grupp beslutar själv om den förbinder sig till läkemedels-
informationsnätverket och deltar i utvecklingsprojekten.

Figur 1. Förslag till modell för läkemedelsinformationsnätverket.
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Läkemedelsinformationsforumet – användare och 
producenter
•	Det	multiprofessionella	forumet	sammanför	användare	

och producenter av läkemedelsinformation med två års 
mellanrum. Forumet innebär omfattande diskussion om 
läkemedelsinformationens nuläge och utmaningar samt 
om behovet av nya utvecklingsprojekt.

Koordineringsgruppen för läkemedelsinformation
•	Gruppen	består	av	representanter	för	centrala	aktörer	

inom läkemedelsinformation och samlas en gång årligen 
(oftare i början). Dess uppgifter är att:
- främja och koordinera utvecklingen av 
 läkemedelsinformation i Finland
- föreslå hur utvecklingsprojekten som presenteras  

i denna strategi ska prioriteras
- följa upp och kommentera arbetet inom  

utvecklingsprojekten
- koordinera forskning i samband med  

läkemedelsinformation 
- främja internationellt samarbete.

Utbildnings- och forskningsarbetsgrupper
•	Utbildningsarbetsgruppen	är	ett	gemensamt	forum	för	

lärare vid yrkesläroanstalter, yrkeshögskolor, universitet 
och fortbildningsenheter. Där utvecklas lösningar för 
främjande av multiprofessionalitet och läkemedelsinfor-
mationsverksamhet i grundutbildningen och fortbildning-
en. Verksamheten beaktar arbetslivets behov.

•	Forskningsarbetsgruppen	omfattar	aktörer	som	bedriver	
forskning inom läkemedelsinformation samt främjar 
forskning och samarbete inom området. Forskningsar-
betsgruppens uppgift är också att definiera de centrala 
forskningsområdena och -ämnena i samband med läke-
medelsinformation.

Utvecklingsprojektens arbetsgrupper
•	Runt	varje	utvecklingsprojekt	samlas	en	operativ	grupp	

som verkar en utsatt tid. En sådan grupp kan tillsättas på 
initiativ av koordineringsgruppen eller en intressegrupp. 

Alla intressegrupper finansierar sitt eget deltagande  
i läkemedelsinformationsnätverket. Dessutom kan  
utvecklingsprojekten söka utomstående finansiering.  

Åtgärdsförslag:
•	Ett	läkemedelsinformationsnätverk	grundas.	Nätverket	

har som mål att öka samarbete, systematik och multi-
professionalitet inom utvecklingen av läkemedelsinfor-
mations verksamheten samt främja samarbete mellan 
den offentliga och privata sektorn.

Forskning och uppföljning blir en del av 
läkemedelsinformationen.
I början av nätverksverksamheten samlar vi alla befintliga 
konkreta läkemedelsinformationsverktyg och utvecklings-
projekt för yrkesutbildade personer inom hälsovården i 
syfte att främja användningen av dem. Fungerande läke-

medelsinformationsverktyg och god praxis kan delas och 
spridas t.ex. genom Innokylä-verksamheten. Innokylä 
(www.innokyla.fi) är en innovationssammanslutning för 
aktörer och utvecklare inom social- och hälsovården. 
Sammanslutningen erbjuder bl.a. forum och webbase-
rade verktyg för att skapa och ta i bruk ny praxis.

Läkemedelsinformationsnätverkets verksamhet ska ba-
sera sig på forskning och existerande god praxis. På så 
sätt kan verksamheten utvecklas i rätt riktning och läke-
medelsinformationen produceras målinriktat. Det är viktigt 
att verksamheten utnyttjar forskning och expertis vid 
universitet och yrkeshögskolor. När olika aspekter inom 
läkemedelsinformationen undersöks, är det nödvändigt 
att utvärdera möjligheterna att utnyttja nationella under-
sökningar som utförs med jämna mellanrum. Till exempel 
enkäten om den vuxna befolkningens hälsobeteende som 
Institutet för hälsa och välfärd utfört har tidigare år inne-
hållit frågor även om läkemedelsinformation (t.ex. Närhi 
och Helakorpi 2007).

För att följa upp läkemedelsinformationsverksamheten 
fortsätter vi utveckla indikatorer som indikatorarbetsgrup-
pen för Läkemedelspolitiken 2020 har skapat.

Åtgärdsförslag:
•	För	att	rikta	läkemedelsinformationsnätverkets	 

verksamhet kartläggs till exempel
- informationsbehovet bland yrkesutbildade  

personer inom hälsovårdens olika sektorer
- informationsbehovet bland patienter och  

läkemedelsanvändare
- effekten av läkemedelsrådgivning och handledning  

vid läkemedelsbehandling.

Vi deltar i internationell verksamhet.
Europeiska kommissionens läkemedelsforum (2005–
2008) samlade in god praxis och existerade verktyg för 
att förbättra läkemedelsinformationen för patienter (High 
Level Pharmaceutical Forum 2008). Dessutom utarbe-
tade läkemedelsforumet rekommendationer om bl.a. 
kvaliteten av läkemedelsinformation för patienter (core 
quality principles) och om hur informationen bäst kan 
förmedlas inom hälso- och sjukvårdens olika sektorer. 
Läkemedelsforumet betonar vikten av att sprida god 
praxis bland medlemsländerna i Europeiska unionen. 
Internationella modeller och verktyg ska utvärderas med 
tanke på deras användbarhet i Finland och användas vid 
utvecklingen av läkemedelsinformationen. Läkemedelsin-
formationsnätverket ska också aktivt verka för att främja 
god finländsk praxis i Europeiska kommissionen och i 
andra medlemsländer. Målet ska vara enhetlig läkeme-
delsinformation inom hela Europeiska unionen.

Åtgärdsförslag:
•	Internationella	modeller	och	läkemedelsinformations-

verktyg utvärderas med tanke på deras användbarhet i 
Finland.



12

MÅL 2
HÄLSO- OCH SjUKVÅRDS-
PERSONALEN ANVÄNDER 
SIG AV TILLFÖRLITLIGA  
INFORMATIONSKÄLLOR 
OCH TjÄNSTER.
Kunskapen om tillförlitliga  
informationskällor ökas.
Många olika aktörer producerar läkemedelsinformation i 
Finland, och det finns ett stort antal källor för information 
om läkemedel (bilaga 2). Det finns rikligt med information 
särskilt om medicinska substanser och produkter. Det 
finns också mycket information om betydelsen av läke-
medelsterapi vid behandlingen av olika sjukdomar. De 
aktörer som producerar och sprider sådan information är 
dock färre än producenterna av information om ett speci-
fikt läkemedel. De viktigaste informationskanalerna är 
God medicinsk praxis rekommendationerna som produ-
ceras av Finska Läkarföreningen Duodecim och den 
omfattande medicinska databasen Terveysportti. Det är 
viktigt att öka kunskapen om existerade informationskäl-
lor och främja ibruktagandet av dem. Detta uppnås bland 
annat genom att yrkesutbildade personer inom hälsovår-
den utbildas i användningen av dem. I Finland är tillgång-
en på läkemedelsinformation på svenska betydligt mindre 
än tillgången på motsvarande information på finska.

Få yrkesutbildade personer inom hälsovården har tid att 
ingående bekanta sig med läkemedels egenskaper och 
interaktioner eller att studera olikheter mellan läkemedel 
som verkar på liknande sätt. Utvärderingar och samman-
fattningar är nödvändiga för användning och produktion 
av läkemedelsinformation också i fortsättningen. Ny infor-
mation ska fogas till allmänt använda databaser  
och portaler. 

I framtiden blir läkemedelsbehandlingarna allt mer indivi-
duella, vilket ökar behovet av information. Behovet av 
ordentligt utvärderad och uppdaterad information i förhål-
lande till andra läkemedel och behandlingar är särskilt 
stort när det gäller nya läkemedel. Läkemedelsinformatio-
nen som läkemedelsföretagen producerar gäller främst 
en specifik produkts egenskaper. Läkemedelsföretag 
insamlar dock en betydande mängd information om sina 
egna läkemedel under läkemedelsutvecklingen, forsk-
ningen och uppföljningen av läkemedels säkerhet och 
verkan. Det är viktigt att denna information publiceras. 
Företag förmedlar produktspecifik information till yrkesut-
bildade personer inom hälsovården bland annat via medi-
cinska informationstjänster, guider och utbildningar. 
Ett område som särskilt behöver utvecklas i Finland är 

hur man informerar i krissituationer. I nuläget finns inget 
system som inom en och samma dag skulle förmedla ett 
meddelande till alla yrkesutbildade personer inom hälso-
vården.

Åtgärdsförslag:
•	Sammanfattningar	om	läkemedelsbehandling	 

(t.ex. publikationen Kapseli) produceras.
•	Utvärderingar	av	läkemedels	terapeutiska	och	 

ekonomiska värde och sammanfattningar av dessa 
produceras för yrkesutbildade personer inom  
hälsovården och för patienter. Utnyttjandet av  
utvärderad evidens främjas. 

•	Tillgången	på	läkemedelsinformation	på	svenska	för	
yrkesutbildade personer inom hälsovården förbättras. 

•	Ett	effektivt	system	för	information	med	avseende	på	
såväl krissituationer som läkemedelssäkerhet utvecklas. 
Systemet ska nå alla yrkesutbildade personer inom 
hälsovården inom en och samma dag.

Tillgången till läkemedelsinformation och dess 
användbarhet förbättras.
Mängden information är stor, men dess splittrade natur 
och bristfälliga tillgänglighet kan orsaka problem. Tids-
brist, bristfälliga kunskaper eller avgiftsbelagdhet kan 
utgöra hinder för utnyttjande av informationskällor. Fram-
gångsrik läkemedelsbehandling och därmed även större 
patientsäkerhet kan främjas med automatiska system 
som stödjer kliniska beslut och som är integrerade i de 
elektroniska patientdatasystemen. I framtiden ökar också 
nya teknologiska lösningar läkemedelsinformationens 
tillgänglighet och användarvänlighet. 

Innehållet i produktresuméer varierar mycket, och de 
begrepp och termer som används kan variera från en 
produkt till en annan bland annat för att olika länder har 
olika praxis för godkännande för försäljning. Detta påver-
kar produktresuméernas användarvänlighet. Harmonise-
ring av produktresuméerna pågår inom Europeiska unio-
nen, men utvecklingen är långsam. 

Också tillgängligheten av produktresuméer kan orsaka 
problem. Ibland kan det ta tid innan information om ett 
specifikt läkemedel är tillgänglig på Fimeas webbsidor. 
Om ett läkemedel har godkänts via EU:s centraliserade 
förfarande, finns dess produktresumé och bipacksedel 
endast på Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s 
sidor. 

Det skulle också vara viktigt att sammanställa och publi-
cera en objektiv läkemedelsinformationsguide baserad på 
substansnamn. Guiden skulle ta ställning till läkemedels-
val och sammanställa den vikigaste allmänna informatio-
nen om olika medicinska substanser oberoende av olika 
tillverkares produktresuméer. Behovet av en sådan guide 
betonas när nya biosimilarer kommer ut på marknaden.



13

Åtgärdsförslag:
•	Säkerställande	av	att	yrkesutbildade	personer	inom	

hälsovården känner till olika informationskällor och  
databaser och kan använda dem, vilket sker genom 
grundutbildning och fortbildning.

•	Elektroniska	system	som	stöder	kliniska	beslut	 
utvecklas och integreras med existerande datasystem. 

•	Enkel	tillgång	på	produktresuumer	garanteras.	 
Deras kvalitet förbättras inom EU.

•	En	läkemedelsinformationsguide	på	finska	baserad	 
på substansnamn produceras.

Personer med särskild kompetens inom 
läkemedelsbehandling och specialtjänster  
på området utnyttjas.
I sitt arbete möter yrkesutbildade personer inom hälsovår-
den svåra frågor som gäller läkemedelsbehandling; man 
diskuterar dem i första hand med sina kolleger. De mest 
utmanande frågorna och problemsituationer som inte kan 
lösas med lokala resurser borde riktas till experter inom 
läkemedelsbehandling. Tyvärr är tillgången på sådana 
tjänster begränsad. 

Specialistläkare inom klinisk farmakologi och läkemedels-
behandling löser svåra patientspecifika problem obero-
ende av var patienten behandlas. De står för konsulta-
tionstjänster som stöd för behandlingen av patienter på 
institutioner och inom öppenvården och deltar i produktio-
nen av information om läkemedel och läkemedelsbe-
handling. För att förbättra läkemedelssäkerheten och 
patientsäkerheten är det viktigt att utnyttja dessa expert-
resurser och rikta in dem på de mest utmanande proble-
men inom läkemedelsbehandling. I Finland finns cirka  
30 specialistläkare inom klinisk farmakologi och  
läkemedelsbehandling. 

Det är också viktigt att inom den behandling som ges vid 
hälso- och sjukvårdsenheter utnyttja kunskapen bland 
farmaceuter och provisorer som verkar vid sjukhus och 
hälsovårdscentraler. Farmaceuter, provisorer och avdel-
ningsfarmaceuter vid sjukhusapotek och läkemedelscen-
traler får frågor särskilt om läkemedels egenskaper, men 
de löser även patientspecifika problem som gäller läke-
medelsbehandling. Den kunskap som avdelningsfarma-
ceuter innehar kunde utnyttjas i högre grad till exempel 
vid läkemedelsbehandlingsrelaterad utbildning och intro-
duktion i arbetet för övrig personal. Avdelningsfarmaceu-
ter kan också granska läkemedelsbehandlingar och delta 
i inskrivningssamtalen och läkemedelsrådgivningen. De 
som har fått specialutbildning kan också genomföra en 
läkemedelsgenomgång. I nuläget finns avdelningsfarma-
citjänster på minst 35 sjukhus eller hälsovårdscentraler 
på fler än 200 avdelningar. Det finns sammanlagt cirka 
150 avdelningsfarmaceuter. En del av dem verkar på fler 
än en avdelning. 

Farmaceuter och provisorer som har specialkompetens 
för läkemedelsgenomgång utgör en resurs som kunde 

utnyttjas i större utsträckning i läkemedelsinformations-
verksamheten på sjukhus och inom öppenvården (bilaga 
3). För tillfället är 150 provisorer eller farmaceuter i Fin-
land specialutbildade för läkemedelsgenomgång.

Yrkesutbildade personer inom hälsovården med frågor 
kan också konsultera internet- och telefontjänster, såsom 
HNS och ÅUCS konsultationstjänster inom klinisk farma-
kologi, Kansallinen Lääkeinformaatiokeskus KLIK Oy, 
som ägs av Läkemedelsinformationscentralen och Östra 
Finlands universitet, Universitetets Apoteks informations-
tjänster, Giftinformationscentralen och Teratologiska infor-
mationstjänsten. Nätverksbildning och samarbete mellan 
dessa institutioner skulle minska överlappning i tjänster 
och förbättra möjligheterna att utnyttja olika aktörers 
expertis. Vid nätverksbildning är det viktigt att kartlägga 
resurser och arbetsfördelning, t.ex. hur den kliniska far-
makologins arbetsinsats på bästa sätt kan inriktas på 
lösningen av de mest utmanande problemen inom läke-
medelsbehandling. Det är också viktigt att öka kunskapen 
om läkemedelsinformationstjänster. Personalen vid enhe-
ter inom primärvården ska veta vilken instans de kan 
kontakta i problemsituationer som gäller läkemedelsinfor-
mation. 

Samma läkemedelsinformationstjänster besvarar också 
patienternas frågor. Ur befolkningens och patienternas 
synvinkel är det viktigt att dessa tjänster besvarar frågor 
också per e-post och är aktiva i de sociala medierna där 
läkemedelsanvändarna ofta söker svar på sina problem. 
Information i krissituationer, som pandemier, ska också 
vara en del av verksamheten. Verksamheten ska även 
beakta specialgrupper särskilt i krissituationer.  

Åtgärdsförslag:  
•	Möjligheterna	till	nätverksbildning	och	koordinering	 

av verksamheten bland existerande aktörer som  
producerar läkemedelsinformationstjänster utreds. 

•	Kvaliteten	på	den	läkemedelsinformation	som	förmedlas	
av aktörer som producerar läkemedelsinformationstjäns-
ter utvärderas och uppföljs.

•	Kunskapen	om	tjänster	inom	klinisk	farmakologi	och	
klinisk farmaci samt samarbete ökas.

 - Tjänster inom klinisk farmakologi och klinisk farmaci   
 utvecklas och tillgången till konsultation garanteras i   
 hela landet, t.ex. genom att inrätta en konsultations  
 tjänst av nätverkstyp för yrkesutbildade personer inom  
 hälsovården.

 - Tyngdpunkten i avdelningsfarmaci flyttas från läkeme- 
 delslogistik till klinisk farmaci: läkemedelsgenomgång- 
 er och läkemedelsrådgivning för patienter (t.ex. inskriv- 
 ningssamtal och läkemedelsgenomgånger hos patien- 
 ter som tas in på sjukhus, läkemedelsrådgivning vid  
 utskrivning i samarbete med läkare och sjukskötare).

•	Samarbetet	när	det	gäller	att	dra	upp	sjukhusens	interna	
riktlinjer samt sprida dem och god praxis vid läkemedels-
behandling ökas. Dessutom utreds möjligheterna att ut-
nyttja riktlinjer och praxis som utarbetats i andra länder. 
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LÄKEMEDELSKUNSKAPEN 
INOM HÄLSO- OCH SjUK-
VÅRDEN ÄR MULTIPROFESS- 
IONELL OCH PÅ HÖG NIVÅ.

Kunskaperna i läkemedelsbehandling och 
utbildningen i läkemedelsrådgivning 
förbättras.
Yrkesutbildade personer inom hälsovården är patienter-
nas förstahandskälla för information om sjukdomar och 
behandlingen av dem med läkemedel (Närhi 2007, Närhi 
och Helakorpi 2007). En tillräcklig kunskapsbas om läke-
medelsbehandling är en väsentlig förutsättning för all 
rådgivning. Utvecklingen av läkemedelsbehandlingsrela-
terad utbildning kräver olika utgångspunkter och fokus 
beroende på vilken yrkesgrupp det gäller. Arbetslivets 
behov ska beaktas i undervisningen inom grundutbild-
ningen och fortbildningen. Utvecklingsarbetet ska särskilt 
fokusera på handledning inom läkemedelsbehandling av 
centrala folksjukdomar, som hjärtkärlsjukdomar och dia-
betes. Tillgången på generiska produkter (inklusive biosi-
milarer) innebär att det är viktigt att alla yrkesutbildade 
personer inom hälsovården som är engagerade i läkeme-
delsbehandlingen behärskar den generiska informationen 
väl. Detta betyder bl.a. att de måste känna igen de medi-
cinska substansernas generiska namn i stället för pro-
duktnamnen och förstå eventuella skillnader mellan olika 
generiska produkter. För att undvika missförstånd ska 
läkemedelsinformationen i regel basera sig på medicin-
ska substansers generiska namn. Både yrkesutbildade 
personer inom hälsovården och patienter kan ha svårt att 
hålla reda på flera olika produktnamn och generiska pro-
dukter för samma medicinska substans.

Utbildning på arbetsplatserna har en central roll inom 
läkemedelsrådgivning i praktiken. Utbildningen kan om-
fatta bl.a. informationskällor, riktlinjer och överenskom-
men praxis för läkemedelsrådgivning vid enheten i fråga. 
I arbetslivet är utvecklingen av yrkeskompetens beroende 
av både arbetsenheten och arbetstagarens egna intres-
sen och möjligheter till informationssökning (t.ex. individu-
ellt val av yrkeslitteratur och läsning av den samt delta-
gande i utbildning). Kunskaperna inom läkemedelsbe-
handling hos vissa legitimerade yrkesutbildade personer 
och yrkesutbildade personer med skyddad yrkesbeteck-
ning kontrolleras enligt enheternas läkemedelsbehand-
lingsplaner. Detta sker t.ex. genom fristående yrkesprov 
och enhetsspecifika läkemedelstillstånd som upprepas 
med 2–5 års mellanrum (social- och hälsovårdsministeriet 
2006).

Grundutbildning, specialiseringsutbildning och fortbildning 
för läkare ger goda kunskaper om diagnostisering och 
behandling av sjukdomar. Läkarutbildningen innehåller 
undervisning i interaktion mellan läkare och patient, men 
läkemedelsrådgivning behandlas i mindre grad. Läkare 
behöver dessutom ytterligare utbildning i kritisk utvärde-
ring av forskningsresultat och kostnadseffektivitet. Det är 
också viktigt att garantera att läkare förutom produktspe-
cifik information även får jämförande och objektiv infor-
mation om läkemedel.

Grundutbildningen för farmaceuter och provisorer fokuse-
rar på medicinska substanser och deras verkan hos män-
niskan. Grundutbildningen ger också goda färdigheter för 
kundorienterad läkemedelsrådgivning. Studenterna tränar 
sina färdigheter i att tillämpa teoretisk kunskap i praktiken 
genom övningar i läkemedelsrådgivning. Dessa färdighe-
ter övas också under praktikperioder vid undervisningsa-
potek. Grundutbildningen ska uppmärksamma färdigheter 
inom klinisk farmaci i större utsträckning och fokusera 
mera på praktisk tillämpning av teoretisk information. Då 
avdelningsfarmaciverksamheten blir mer omfattande, är 
det viktigt att grundutbildningen betonar färdigheter som 
behövs i arbetet på sjukhus.

Sjukskötare som utexamineras måste ha tillräckliga fär-
digheter för att kunna utföra läkemedelsbehandlingsrela-
terade uppgifter säkert och effektivt (Sulosaari m.fl. 
2010). I Finland garanteras detta med s.k. läkemedelsbe-
handlingspass som används inom grundutbildningen för 
sjukskötare. Omfattningen av och tyngdpunkten i färdig-
heterna inom läkemedelsbehandling beror på arbetsplat-
sen (t.ex. enheter för specialiserad sjukvård, barnrådgiv-
ningar, enheter för äldrevård). Färdigheter inom läkeme-
delsbehandling spelar en allt större roll vid behandling  
av folkhälsoproblem (t.ex. högt blodtryck, diabetes, hjärt-
svikt, njursvikt). Förutom teknisk läkemedelsdosering 
måste de yrkesutbildade personerna känna till läkemed-
lets verkan och interaktioner och kunna bestämma beho-
vet av uppföljning. I och med att lagstiftningen har förny-
ats, har sjukskötarnas uppgifter utvidgats till att omfatta 
begränsad förskrivningsrätt (social- och hälsovårdsminis-
teriets förordning om förskrivning av läkemedel 
1088/2010). Detta förutsätter tillräcklig arbetserfarenhet 
efter examen och tilläggsutbildning i enlighet med förord-
ningen. Rätten är bunden till sjukskötarens arbetsuppgif-
ter och arbetsplats.

Närvårdare har avlagt grundexamen i social- och hälso-
vård. De kan arbeta som yrkesutbildade personer inom 
hälsovården med skyddad yrkesbeteckning både vid 
hälsovårdsenheter och inom socialvården, t.ex. i hemvår-
den och vid serviceboende, och de får assistera vid läke-
medelsbehandling och uppföljning av den. De arbetar 
nära kunden och kan i sina arbetsuppgifter följa upp läke-
medelsbehandlingen och dess verkan på individen. Det 

MÅL 3
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är viktigt att denna yrkesgrupp har tillräckliga färdigheter. 
Närvårdare ska kunna identifiera läkemedelsbiverkningar 
och avvikande effekter av behandlingen och anvisa kun-
den till sjukskötare eller läkare för bedömning. I statsrå-
dets förordning om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad 
personal inom socialvården (608/2005) bestäms vilka 
krav som ställs på utbildningen av personalen inom soci-
alvården. Lagstiftningen här anger inte att personalen 
inom socialvården deltar i läkemedelsbehandling, utan 
läkemedelsbehandling hör alltid till de uppgifter som ut-
förs av yrkesutbildade personer inom hälsovården. Per-
sonalens utbildning och färdigheter inom läkemedelsbe-
handling varierar mycket, liksom också praxis vid olika 
enheter.

Åtgärdsförslag:
•	Grundutbildningen	och	fortbildningen	för	alla	yrkesgrup-

per utvecklas.
- Existerande studieavsnitt utvecklas och dessutom 

garanteras att läkare och andra yrkesutbildade perso-
ner inom hälsovården har goda färdigheter att läsa, 
utvärdera och tillämpa publicerad forskning, behand-
lingsrekommendationer och utvärderingar av läkeme-
dels terapeutiska och ekonomiska värde.

- Praktisk tillämpning av teoretisk kunskap i undervis-
ningen i klinisk farmaci för farmaceut- och provisorstu-
derande ökas.

- Sjukskötarnas färdigheter i läkemedelsbehandling 
utvecklas ytterligare och dessutom garanteras i hela 
landet en jämn kvalitet på färdigheterna.

- Närvårdarnas färdigheter inom läkemedelsbehandling 
utvecklas ytterligare.

Grundutbildningen och fortbildningen 
fokuserar på patientorientering, 
multiprofessionalitet och stöd för egenvård.
Nationella hälsoarkivet (KanTa) förstärker patientens roll 
som expert på sin egen behandling. Alla kan se sina egna 
KanTa-uppgifter på webben genom Mina uppgifter-tjäns-
ten. Patienterna bestämmer också vilka yrkesutbildade 
personer inom hälsovården som får se deras tidigare 
journaluppgifter. Enligt hälso- och sjukvårdslagen 
(30.12.2010/1326, 24 §) ska kommunen ordna handled-
ning som syftar till att stärka patientens behandlingsfölj-
samhet och engagemang i sin egenvård.

Färdigheter inom läkemedelsbehandling är väsentliga för 
dem som arbetar med stödjande av egenvård, men en-
bart detta räcker inte. Varje yrkesutbildad person inom 
hälsovården måste under grundutbildningen skaffa sig 
tillräckliga baskunskaper och färdigheter också inom 
läkemedelsrådgivning och handledningen av egenvård. 
De yrkesutbildade personerna måste kunna beakta varje 
patients önskemål och attityder till läkemedelsanvändning 
samt diskutera läkemedelsbehandling på ett sätt som 
patienten förstår. Också fortbildningar, inklusive specialut-

bildning och specialistutbildning, ska ge kunskaper och 
färdigheter som behövs vid läkemedelsrådgivning och 
handledningen av egenvård. Det är viktigt att verktyg som 
Rohto-nätverket vid Institutet för hälsa och välfärd utnytt-
jas vid främjande av läkemedelskunskap hos yrkesutbil-
dade personer inom hälsovården, stödjande av egenvård 
och multiprofessionalitet.

När det gäller stödjande av egenvård, är det viktigt att 
olika yrkesutbildade personer kompletterar och stödjer 
varandras arbete inom läkemedelsrådgivningen. För att 
garantera detta behövs multiprofessionellt samarbete. En 
positiv attityd till multiprofessionellt samarbete utvecklas 
redan under grundutbildningen. Under gemensamma 
kurser inom grundutbildningen lär sig studeranden om 
andra yrkesgruppers färdigheter, vilket underlättar multi-
professionellt samarbete i arbetslivet. Alla yrkesutbildade 
personer inom hälsovården måste förstå betydelsen av 
multiprofessionalitet. 

Yrkesutbildade personer inom hälsovården, speciellt 
läkare, spelar en viktig roll när det gäller att garantera att 
allmän information från andra källor ställs i relation till den 
enskilda patientens situation. Patienterna önskar särskilt 
få läkemedlets nytta och risker jämförda med varandra 
(European Medicines Agency 2009). Läkemedelsinforma-
tion presenteras ofta på ett allmänt plan och läkeme-
delsanvändaren kan ha svårt att ställa information i rela-
tion till sin individuella situation trots att informationen är 
tillförlitlig.

Åtgärdsförslag:
•	Det	säkerställs	att	grundutbildningen	och	fortbildningen	

för alla yrkesgrupper innehåller gemensamma kurser 
med andra yrkesgrupper. Undervisningen ska behandla 
följande: 
- patientorientering och stödjande av egenvård
- individuell läkemedelsrådgivning
- multiprofessionalitet
- en ökning av kunskapen om den egna yrkesgruppen 

bland andra yrkesgrupper.
•	Specialgrupper	beaktas:	Läkemedelsinformation	ska	

ingå i grundutbildningen och fortbildningen för tecken-
språkstolkar och tolkar som arbetar med invandrare.
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Läkemedelsrådgivningen inom hälso- och 
sjukvården förenhetligas.
Enligt hälso- och sjukvårdslagen (30.12.2010/1326) ska 
kommunerna i en plan för ordnande av hälso- och sjuk-
vård regionalt komma överens om samarbetet mellan 
kommunerna inom främjande av hälsa och välbefinnande 
samt om ordnandet av hälso- och sjukvårdstjänster mel-
lan olika aktörer. Planen ska innefatta läkemedelsförsörj-
ningen och de aktörer som ansvarar för den. Också doku-
mentet Lääkepolitiikka 2020 betonar lokala överenskom-
melser för att öka samarbetet inom läkemedelsförsörjnin- 
gen (social- och hälsovårdsministeriet 2011a). Det är 
också bra att som en del av planen komma överens om 
läkemedelsinformationen inom hälso- och sjukvården. Ur 
läkemedelsinformationens synvinkel är patientens inskriv-
ning, förflyttning från en enhet till en annan och särskilt 
utskrivning centrala knutpunkter. Det är viktigt att säker-
ställa att de sker smidigt bl.a. med avseende på läkeme-
delsrådgivningen Detta ska skrivas in i planen för ord-
nande av hälso- och sjukvård. 

Enligt lagen har patienten rätt till information om vårdens 
och behandlingens betydelse, olika vård- och behand-
lingsalternativ och deras verkningar samt om andra om-
ständigheter som hänför sig till vården och behandlingen 
och som har betydelse då beslut fattas om hur patienten 
skall vårdas (lagen om patientens ställning och rättigheter 
17.8.1992/785, 5 §). En läkare kommer överens med 
patienten om behandlingen av sjukdomen, ordinerar 
läkemedel och ger tillräcklig information om läkemedlets 
användningsområden och användning. Sjukskötare med 
begränsad förskrivningsrätt ger läkemedelsrådgivning till 
de patienter de behandlar. Vid apotek ger farmaceuter 
och provisorer råd och instruktioner om korrekt och säker 
läkemedelsanvändning när de expedierar produkterna 
(bilaga 1). Personalen som genomför läkemedelsbe-
handlingen informerar patienten samt ger instruktioner 
och råd i frågor som gäller läkemedelsbehandlingen un-
der olika faser av den (social- och hälsovårdsministeriet 
2006). 

För att stärka patientens egen roll och behandlingsfölj-
samhet är det också viktigt att aktivt uppmuntra patienten 
att ställa frågor om sin läkemedelsbehandling och berätta 

om sina önskemål och om vilka frågor som i samman-
hanget är betydelsefulla för patientens liv och livskvalitet. 
Varje patients vård antecknas i personens hälso- och 
vårdplan vid den egna hälsovårdscentralen (social- och 
hälsovårdsministeriets förordning om journalhandlingar 
298/2009, hälso- och sjukvårdslagen 30.12.2010/1326). 
Hälso- och vårdplanen är ett centralt arbetsverktyg vid 
uppföljning av den sammantagna behandlingen av pa-
tienten.

Tabell 1. Olika yrkesgruppers lagstadgade uppgifter inom 
förmedling av läkemedelsinformation.

Yrkesgrupp och författning Lagstadgad uppgift

Läkare 
Sjukskötare (begränsad 
förskrivningsrätt)

Social- och hälsovårdsmi-
nisteriets förordning om 
förskrivning av läkemedel 
1088/2011, 8 §, 9 § ja 10 §

•	Läkemedelsförskrivaren	ska	ge	
patienten tillräcklig information om lä-
kemedlets ändamål och användning. 

•	 Läkemedelsförskrivaren	ska	vid	
behov samarbeta med den farmaceu-
tiska personalen på de apotek som 
förskrivarens patienter i allmänhet 
använder för att patienterna ska få 
rådgivning om läkemedlen och för att 
främja en säker, effektiv och ekono-
misk läkemedelsbehandling. 

•	 Läkemedelsförskrivaren	ska	också	
beakta eventuella användningsre-
kommendationer.

Farmaceut och provisor

Läkemedelslagen 
10.12.2010/1112, 57 §

•	När	läkemedel	expedieras	från	apo-
tek	och	filialapotek	ska	apotekets	
farmaceutiska personal om möjligt 
med råd och handledning säkerställa 
att den som ska använda läkemedlet 
känner till hur det ska användas på 
ett riktigt och tryggt sätt. 

•	 Den	som	köper	läkemedel	ska	
informeras om priserna på läkeme-
delspreparat och om andra omstän-
digheter som inverkar på valet av 
läkemedelspreparat.

•	 När	läkemedel	expedieras	från	
serviceställen för apotek och via 
apotekets webbtjänst ska apotekaren 
se till att de som köper läkemedel har 
möjlighet att av den farmaceutiska 
personalen få råd och handledning 
om hur läkemedlen ska användas på 
ett riktigt och tryggt sätt, uppgifter om 
priserna på läkemedelspreparat och 
information om andra omständigheter 
som inverkar på valet av läkemedels-
preparat.

Förbättrad patientorientering och främjandet av hälsa är 
centrala mål inom åtgärdsprogrammet Fungerande hälso-
vårdscentraler (social- och hälsovårdsministeriet 2009). 
En central åtgärd som föreslås i programmet är att lång-
tidssjukdomar förebyggs och behandlingen av dem ut-
vecklas enligt modellen för behandling av långtidssjukdo-
mar (Chronic Care Model). Enligt modellen ska fokus 
inom behandlingen av långtidssjukdomar flyttas från 
sjukdomen till helhetsbetonad, systematisk behandling 
och stödjande av patienten (Wagner 1998). Ur patientens 
synvinkel är lokal verksamhet mycket viktigt. Därför är  

MÅL 4
LÄKEMEDELSRÅDGIVNING-
EN BASERAR SIG PÅ NATION- 
ELLA REKOMMENDATION- 
ER OCH LOKALA AVTAL.
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VÅRDKEDjAN FÖR PATIENTER  
MED KRONISK SjUKDOM

Inledande av läkemedelsbehandling 
Läkare eller sjukskötare med begränsad 
förskrivningsrätt
●	Diagnos	av	sjukdomen
●	Rekommendation	om	läkemedelsbehandling	 
 och beslut att inleda medicinering
●	Val	av	läkemedelsbehandling
●	Frågor	som	ska	diskuteras	med	patienten: 
 t.ex. indikation, verkningsmekanism,  
 biverkningar, dosering
●	Utskrivning	av	recept

Specialtjänster, t.ex. konsultationstjänster inom 
klinisk farmakologi och läkemedels genomgång

Läkemedelsbehandling i mycket olika 
verksamhetsmiljöer, som inom hemtjänsten  
eller vid enheter inom socialvården
t.ex. närvårdare
● Baskunskaper om läkemedelsadministrering
●	Identifiering	av	biverkningar	som	läkemedel	 
 orsakar patienter

VÄLINFORMERAD PATIENT MED 
GOD BEHANDLINGSFÖLjSAMHET

Råd och handledning som ges av sjukskötare 
●	Praktiskt	genomförande	av 
 läkemedelsbehandlingen
●	Stöd	för	behandlingsföljsamhet

Läkemedelsrådgivning på apotek 
Farmaceut eller provisor
●	Frågor	som	ska	diskuteras	med	patienten:
 ● t.ex. verkningsmekanism, biverkningar,  
  dosering, intag av läkemedlet
 ●		 läkemedlets pris
●	Identifiering	av	läkemedelsinteraktioner
●	Stöd	för	behandlingsföljsamhet

Uppföljning av behandlingen
(mottagningsbesök, telefonsamtal, e-post) 
Läkare, sjukskötare, farmaceut, provisor
●	Identifiering	av	läkmedlets	verkan	 
 (nytta, biverkningar)
●	Utredning	av	patientens	erfarenheter
●	Kontroll	av	tidigare	läkemedelsinformation	 
 och komplettering vid behov
●	Säkerställande	av	att	läkemedelsbehandlingen	 
 är framgångsrik

Nytt symtom, patient med flera sjukdomar eller 
vid inledning av en ny läkemedelsbehandling
Läkare
●	Diagnos	av	sjukdomen
●	Kontroll	av	huruvida	det	är	fråga	om	ett	nytt		 	
 symtom eller en ny sjukdom och inte en biverkning  
 av ett läkemedel som patienten redan använder
●	Identifiering	av	interaktioner
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det väsentligt att utveckla lokalt multiprofessionellt  
samarbete. 
På lokal nivå är det angeläget att komma överens om hur 
uppföljningen av behandlingen och läkemedelsrådgiv-
ningen för alla långtidssjuka förbättras genom ökat multi-
professionellt samarbete. Bland annat är det viktigt att 
komma överens om praxis för förnyelse av recept och 
läkemedelsrådgivning i samband med detta. När ska 
farmaceuter, provisorer eller sjukskötare hänvisa patien-
ten till läkare i stället för att förnya receptet? Folkhälso-
program är goda exempel på multiprofessionellt samar-
bete (social- och hälsovårdsministeriet 1994, Diabetesför-
bundet i Finland 2000, Finlands Hjärtförbund 2005, 
Haahtela m.fl. 2006). Apoteken har bidragit till nationella 
folkhälsoprogram genom sina astma-, diabetes- och 
hjärthälsoprogram. Tack vare folkhälsoprogrammen har 
nätverk av experter i folkhälsosjukdomar skapats inom 
primärvården och på apoteken, vilket har förbättrat läke-
medelsrådgivningen för långtidssjuka patienter betydligt. 
Det är viktigt att fortsätta denna expertverksamhet och 
intensifiera samarbetet.

Långtidssjuka besöker ett apotek minst var tredje månad 
för att få sina läkemedel. Dessa besök kunde utnyttjas i 
uppföljningen av läkemedelsbehandlingen, vilket skulle 
stödja det första huvudmålet i dokumentet Lääkepolitiikka 
2020, d.v.s. att säkerställa att läkemedelsförsörjningen är 
en del av social- och hälsovårdstjänstsystemet (social- 
och hälsovårdsministeriet 2011a, social- och hälsovårds-
ministeriet 2011b). Också praxis inom läkemedelsrådgiv-
ning för långtidssjuka kräver lokala överenskommelser.

Dokumentering av den läkemedelsrådgivning som ges i 
olika faser av vårdprocessen kunde underlätta uppfölj-
ningen av läkemedelsbehandlingen och visa på frågor 
som inte diskuterats med patienten. Arbetsgruppen som 
har utrett behovet att utveckla apoteksverksamheten 
inom öppenvården föreslår att kvalitetsstandarder för 
läkemedelsrådgivning definieras för att säkerställa att 
lagstadgad rådgivning i samband med expediering av 
läkemedel tydligt skiljs åt från avgiftsbelagda tjänster 
(social- och hälsovårdsministeriet 2011b). Dessa kvali-
tetsstandarder skulle definiera minimikraven för läkeme-
delsrådgivning och förenhetliga praxis i hela landet. Kvali-
tetsstandarderna ska också beakta läkemedelsrådgivning 
för specialgrupper. Behovet att dokumentera läkemedels-
rådgivningen ska beaktas när standarderna utarbetas. 

Åtgärdsförslag:
•	Samarbetet	mellan	apotek	och	hälso-	och	sjukvårdsen-

heter ökas och lokala avtal om uppföljning av långtids-
behandling uppmuntras. Aktörer kommer dessutom 
överens om praxis för läkemedelsrådgivning. 

•	Standarder	för	läkemedelsrådgivningens	kvalitet	och	
struktur definieras och möjligheten att dokumentera och 
följa upp läkemedelsrådgivning utreds.

Läkemedelsinformationen stödjer 
läkemedelsbehandling i olika miljöer.
Läkemedelsbehandling genomförs i mycket olika verk-
samhetsmiljöer, som på anstalter inom handikappvården 
och barnskyddet och vid olika boendeenheter, t.ex. servi-
cehus för åldringar (social- och hälsovårdsministeriet 
2006). Läkemedelsbehandling kan också ges på daghem 
och i skolor. Personalen som genomför behandlingen har 
mycket olika utbildningsbakgrund och alla har inte nöd-
vändigtvis yrkesutbildning inom hälso- och sjukvård. 

Säker läkemedelsbehandling förutsätter att den läkeme-
delsbehandlingsplan som utarbetats vid varje social- och 
hälsovårdsenhet följs (social- och hälsovårdsministeriet 
2006). Planen täcker helhetsplanering och genomförande 
av enhetens läkemedelsbehandling samt uppföljning och 
rapportering av avvikelser från den. I sina planer ska 
varje enhet behandla också hur läkemedelsrådgivningen 
ordnas, eftersom alla patienter, även de i anstaltsvård, 
har rätt att veta vilka läkemedel de får och vad använd-
ningen av läkemedlen medför. Följande nyckelfrågor 
inom informering av patienter ska behandlas i läkeme-
delsbehandlingsplanen:
1) stödjande av patientens deltagande i behandlingen 

och behandlingsföljsamhet
2) informering
3) muntlig och skriftlig rådgivning och handledning 
4) kontroll av att rådgivningen och handledningen förstås 
5) informering om eventuella avvikelser som skett vid 

behandlingen. 

Inom anstaltsvården och hemvården vårdas i regel lång-
tidssjuka patienter som behöver fortlöpande medicine-
ring. En läkare förnyar recepten och anstaltens eller hem-
vårdens personal avhämtar läkemedlen på apoteket. 
Således ansvarar den personal som genomför läkeme-
delsbehandlingen för att säkerställa att patienten får till-
räckligt med information om sina läkemedel. Personal 
som genomför läkemedelsbehandling måste enkelt få 
information om läkemedel i praktiska medicineringssitua-
tioner, även när det kanske inte finns tillgång till internet 
(t.ex. hemma hos äldre). De måste ha möjlighet att få 
stöd i läkemedelsbehandlingsrelaterade problemsituatio-
ner av t.ex. det lokala apoteket. 

När läkemedelsbehandling genomförs på atypiska sekto-
rer, såsom på daghem och i skolor, betonas samarbete 
med yrkesutbildade personer inom hälsovården och öm-
sesidiga avtal. På daghem och i skolor kan en anställd 
utan grundutbildning i läkemedelsbehandling samtycka till 
att delta t.ex. i läkemedelsbehandlingen av ett barns 
långtidssjukdom, såsom astma eller diabetes. Detta förut-
sätter att den anställda får tilläggsutbildning, att tillstånd 
fås av den ansvariga läkaren (t.ex. läkare inom skolhälso-
vården) samt att föräldrarna, den anställda som genomför 
läkemedelsbehandlingen och verksamhetsenhetens 
ledning ingår ett avtal (social- och hälsovårdsministeriet 
2006). Också närvårdare och primärskötare kan delta  



19

i genomförande av läkemedelsbehandling på daghem 
och i skolor t.ex. när de arbetar som skolbiträden eller 
barnskötare. Personal som ger läkemedelsbehandling 
måste få tillräcklig information särskilt om de läkemedel 
som behandlingen gäller. Den enhetsspecifika läkeme-
delsbehandlingsplanen beskriver hur läkemedelsbehand-
lingen genomförs och hur nödvändiga färdigheter garan-
teras. Planen behandlar både hur läkemedelsbehand-
lingen av långtidssjuka barn genomförs och av hur 
läkemedel som ges under kort tid eller vid behov, t.ex. 
antibiotika eller smärtstillande läkemedel, används.

Åtgärdsförslag:
•	Det	säkerställs	att	alla	verksamhetsenheter	har	en	 

läkemedelsbehandlingsplan som omfattar även  
läkemedelsinformationsverksamhet. 

•	Det	säkerställs	att	personal	som	genomför	läkemedels-
behandling har möjlighet att få läkemedelsinformation  
t.ex. på följande sätt:
- Multiprofessionellt samarbete med lokala aktörer,  

som apotek, utvecklas.
- Nya verktyg utvecklas och ny informationsteknologi 

används för att stödja läkemedelsbehandling inom 
socialvården och hemvården.

- De på sidan 13 beskrivna nätverkstjänsterna som 
produceras av aktörer som producerar läkemedelsin-
formationstjänster utnyttjas också vid enheter inom 
socialvården och atypiska sektorer där läkemedelsbe-
handling ges.

- Tillståndspraxis som gäller inom atypiska sektorer med 
läkemedelsbehandling kartläggs och det säkerställs att 
väsentlig läkemedelsinformation finns tillgänglig där.

Läkemedelsrådgivningen inom egenvården 
säkerställs.
Idag kan patienter själva behandla ett ökande antal sjuk-
domar eller lindra symtomen. Betydelsen av egenvård vid 
behandling av symtom och lindriga sjukdomar har ökat 
och fortsätter öka bl.a. på grund av hälso- och sjukvår-
dens begränsade resurser, högre utbildningsnivå bland 
befolkningen och betonande av patientens eget ansvar 
för sin behandling samt ett större utbud av receptfria 
läkemedel. Faktum är att största delen av alla symtom 
behandlas inom egenvården utan kontakt med yrkesutbil-
dade personer inom hälsovården. Rätt genomförd egen-
vård och självmedicinering kan medföra inbesparingar för 
såväl patienten som samhället. Enligt en uppskattning 
skulle den offentliga sektorn uppnå inbesparingar på 63 
miljoner euro om besöken vid hälsovårdscentralerna 
minskade med 10 procent genom egenvård. 

För egenvårdspatienter är apoteket ofta den enda kontak-
ten med hälsovården. En av apotekens viktigaste uppgif-
ter är att stödja och handleda kunderna i egenvård och 
ge råd om när det är skäl att uppsöka läkare. Också 
handledning av användningen av receptfria läkemedel är 
en viktig del av apoteksverksamheten. Från april 2011 har 
receptfria läkemedel expedierats också på serviceställen 

och via webbtjänsten. När läkemedel expedieras från 
serviceställen för apotek och via apotekets webbtjänst 
ska apoteken enligt läkemedelslagen (1112/2010, 57 §) 
se till att de som köper läkemedel har möjlighet att av den 
farmaceutiska personalen få råd och handledning om hur 
läkemedlen ska användas på ett riktigt och tryggt sätt, 
uppgifter om priserna på läkemedelspreparat och infor-
mation om andra omständigheter som inverkar på valet 
av läkemedelspreparat. 

Läkare och sjukskötare informerar patienterna om bety-
delsen av hälsosamma levnadsvanor, som lämplig kost 
och tillräcklig motion, för behandlingen av symtomen. 
Många apotek ordnar också handledning och stöd för 
rökstopp eller bantning. Dessutom kan läkare förklara för 
patienten hur egenvården påverkar läkemedelsbehand-
lingen i situationer där vissa receptfria läkemedel eller 
örtpreparat inte rekommenderas på grund av risken för 
samverkningar. Också andra yrkesutbildade personer 
inom hälsovården kan ha betydande roller i handledning-
en av egenvård. Fysioterapeuter kan till exempel ha en 
central roll i egenvården av smärta som beror på symtom 
i rörelseorganen. 

För att kunna beakta egenvården och självmedicinering-
en som en del av den sammantagna behandlingen av 
patienten måste läkare och sjukskötare känna till recept-
fria läkemedel och apotekens verksamhet inom handled-
ning av egenvård. Alla parter ska vara medvetna om 
läkemedelsbehandlingen i dess helhet (inklusive använd-
ningen av receptfria läkemedel och andra produkter). Ett 
sätt att säkerställa detta är att anteckna uppgifterna på ett 
läkemedelskort. Apotek, hälsovårdscentraler, rådgivning-
ar och hemvården för åldringar ska använda samma 
behandlingsrekommendationer och produktutbud och ge 
samma instruktioner (social- och hälsovårdsministeriet 
2011b). Stöd för egenvård kräver både multiprofessionellt 
samarbete och lämpliga verktyg. 

I framtiden ska egenvården ingå i hälsovården i allt högre 
grad enligt målen i dokumentet Lääkepolitiikka 2020 
(social- och hälsovårdsministeriet 2011a). När egenvårds-
programmet utarbetas, ska samarbete mellan läkeme-
delsförsörjningen och hälsovården inom stödjande av 
egenvård behandlas på nationell nivå.

Åtgärdsförslag:
•	Yrkesutbildade	personers	arbete	stöds	genom	att	man	

producerar evidensbaserade behandlingsrekommenda-
tioner för självmedicinering och egenvård och dessa 
integreras med existerande behandlingsrekommenda-
tioner när det är möjligt.

•	Handledningen	av	egenvård	och	självmedicinering	 
beaktas i det nationella egenvårdsprogrammet.

•	Kvaliteten	på	läkemedelsinformationen	och	läkemedels-
rådgivningen på apotekets webbtjänst och servicestäl-
len för apotek utvärderas och uppföljs.
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LÄKEMEDELSANVÄNDARNA 
ANVÄNDER TILLFÖRLITLIGA 
INFORMATIONSKÄLLOR 
OCH TjÄNSTER.

Tillförlitlig läkemedelsinformation är tillgänglig.
Läkemedelsanvändarnas roll har förändrats och föränd-
ras fortfarande från passiv till aktiv. Många informations-
källor är tillgängliga för denna grupp (tabell 2). Deltagan-
de i behandlingsbeslut förutsätter tillförlitlig och objektiv 
information, och förmedlingen av sådan information till 
dem som behöver läkemedel måste förbättras ytterligare. 
Det är t.ex. viktigt att stödja patientorganisationernas 
arbete för att sprida läkemedelsinformation och samar-
beta med dem för att producera information för specifika 
patientgrupper. 

Åtgärdsförslag:
•	Samarbetet	mellan	patientorganisationer	och	aktörer	

inom området ökas för att förbättra läkemedelsinfor-
mationen.

Tabell 2. Exempel på informationskällor för patienter.

Informationsproducent 
eller  förmedlare

Informationskälla

Läkare, sjukskötare Läkemedelsrådgivning,  
patienthandledning

Apotek, farmaceuter, 
provisorer

Läkemedelsrådgivning
Kundtidningen Terveydeksi!

Finska Läkarföreningen 
Duodecim

Terveyskirjasto.fi
Patientversioner av God medicinsk 
praxis rekommendationerna 

Kansallinen lääkeinformaa-
tiokeskus KLIK Oy

Patientversioner av God medicinsk 
praxis rekommendationerna 

Universitetets Apoteks 
informationstjänster

Telefontjänster, webb- och  
e-posttjänster

Giftinformationscentralen
Teratologiska informations-
tjänsten

Telefontjänster

Säkerhets- och utveck-
lingscentret för läkeme-
delsområdet Fimea

Bipacksedlar
Lista på läkemedel som är sinsemellan 
utbytbara 

Läkemedelsinformations-
centralen

Boken Kodin lääkeopas
Lääkeinfo.fi

Generiska läkemedelsin-
dustrin

Lääkeinfo.fi

Läkemedelsindustrin Bipacksedlar, patientguider

Fpa Information om ersättning för läkeme-
delskostnader 
Databasen Läkemedelssökning

Patientorganisationer Tidningar
Informations- och utbildningstillfällen
Utbildning i kamratstöd

MÅL 5 Bipacksedlarnas läsbarhet och användbarhet 
förbättras.
Bipacksedeln är en viktig källa för läkemedelsinformation 
för patienter (Närhi 2007, Närhi och Helakorpi 2007). Den 
ska utarbetas enligt produktresumén, och uppgifter som 
är väsentliga med tanke på användningen av läkemedlet 
ska presenteras i en viss ordning (Säkerhets- och utveck-
lingscentret för läkemedelsområdet Fimea 2010, Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG). Patienter 
som hör till läkemedlets målgrupp ska höras för att garan-
tera att bipacksedeln är läsbar, tydlig och användarvänlig. 
Fimeas föreskrift 1/2010 ger närmare anvisningar för hur 
bipacksedlar och märkningen av försäljningsförpackning 
ska utarbetas. Trots anvisningarna kan bipacksedlarnas 
användbarhet vara dålig. Dessutom kan läkemedel med 
samma verksamma ämne ha olika bipacksedlar, vilket 
förvirrar patienter. I juli 2011 ändrade Europeiska läkeme-
delsmyndigheten EMA sina anvisningar för utarbetande 
av bipacksedlar (European Medicines Agency 2011).  
I fortsättningen måste ett läkemedels fördelar presenteras 
bättre och information om användningen av läkemedlet 
hos barn måste ges. 

Europeiska unionen förbereder för tillfället ett läkemedels-
informationsdirektiv som förtydligar läkemedelsindustrins 
roll vid direkt information till patienter om receptbelagda 
läkemedel (European Commission 2008/0256 [COD]). 
Förslagen som Europeiska kommissionen har granskat 
behåller det rådande förbudet mot att göra reklam för 
receptbelagda läkemedel och betonar patientens rättighe-
ter, fördelar och säkerhet. Enligt förslagen får patienter 
ges endast viss information om receptbelagda läkemedel, 
t.ex. information som finns i bipacksedeln eller märkning-
en, prisinformation, information om kliniska prövningar 
och användningsanvisningar. Förslagen begränsar också 
tillgängliga kommunikationskanaler och beskriver kvali-
tetskraven som informationen måste uppfylla.

Åtgärdsförslag:
•	Bipacksedlarnas	läsbarhet	och	innehåll	utvecklas	 

ytterligare inom EU. 

Läkemedelsinformation för språkminoriteter 
och andra specialgrupper produceras.
I lagen om patientens ställning och rättigheter 
(17.8.1992/785, 3 §) konstateras att patientens moders-
mål och individuella behov samt den kultur som han eller 
hon företräder i mån av möjlighet ska beaktas i vården 
och bemötandet. I Finland fås läkemedelsinformation på 
svenska från bipacksedlarna i Fimeas Läkemedelssök-
ning, Läkemedelsinformationscentralens webbtjänst Lää-
keinfo.fi och webbtjänsten Lääkeohje.fi, som upprätthålls 
av den finska föreningen för generiska läkemedel Rinnak-
kaislääketeollisuus ry. Också patientversioner av God 
medicinsk praxis rekommendationerna håller på att över-
sättas till svenska. För att bl.a. invandrares rättighet att få 
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läkemedelsrådgivning på sitt modersmål ska uppfyllas, 
behövs både verktyg för yrkesutbildade personer inom 
hälsovården och material för patienter. Sådana verktyg 
kan vara t.ex. piktogram. Också material på engelska kan 
vara till hjälp. Stora invandrarspråk är bl.a. ryska, est-
niska, engelska, somali, arabiska och vietnamesiska. 

Det finns mycket få källor för läkemedelsinformation som 
beaktar specialgrupper. För synskadade finns bipacksed-
lar som ljudfiler i mp3-format på Läkemedelsinformations-
centralens webbtjänst Lääkeinfo.fi. Men alla synskadade 
kan inte använda datorer och självständigt söka informa-
tion på webben. Därför måste läkemedelsinformation 
finnas tillgänglig också i andra format som är lämpliga för 
synskadade, såsom storskrift, punktskrift och ljudupptag-
ning. Det är särskilt viktigt att tillgängligheten av webbsi-
dor som innehåller läkemedelsinformation beaktas. Läke-
medelsinformation ska också ordnas för användare av 
teckenspråk t.ex. genom att material översätts till tecken-
språk och läggs upp på internet.

Åtgärdsförslag:
•	Läkemedelsinformation	på	svenska	produceras.	
•	Läkemedelsinformation	som	riktar	sig	till	specialgrupper	

(invandrare, döva och personer med nedsatt hörsel, 
äldre, barn, patienter med folksjukdomar) produceras.

Användningen av informations- och 
kommunikationsteknik utökas med tanke på 
förmedlingen av läkemedelsinformation.
Betydelsen av informations- och kommunikationsteknik 
inom förmedlingen av läkemedelsinformation kommer att 
öka i framtiden. Detta är både en utmaning och en möjlig-
het för hälsovården. Teknologiska innovationer kan hjälpa 
patienter att använda läkemedel i det dagliga livet (t.ex. 
påminnelser, förpackningar som utnyttjar teknologi) och 
underlätta förmedlingen av skräddarsydd läkemedelsin-
formation till patienter. Elektroniska hälsovårdstjänster 
möjliggör elektroniskt informationsutbyte t.ex. mellan 
patienter och producenter av hälsovårdstjänster. Många 
olika applikationer finns tillgängliga. De omfattar allt från 
elektroniska patientdatasystem och tidsbeställningssys-
tem till telemedicin och rörlig utrustning för patientöver-
vakning. Utvecklingen av informations- och kommunika-
tionstekniken uppmuntrar patienter och läkemedelsan-
vändare att större ansvar för sin egen behandling. 

Det finns gott om tillförlitlig läkemedelsinformation för 
patienter på internet. Ett exempel på en god informations-
källa är webbsidan Terveyskirjasto.fi, som upprätthålls av 
Finska Läkarföreningen Duodecim. All information som 
finns på internet är dock inte tillförlitlig och objektiv. Sär-
skilt diskussionsforum på webben innehåller gott om 
diskussioner om aktuella frågor som gäller läkemedel. 
Diskussionerna baserar sig ofta på egna erfarenheter, 
och skribenterna har kanske inte förstått att läkemedels-

behandlingar är individuella. På läkemedelsföretagens 
webbsidor finns information och bipacksedlar som gäller 
deras egna läkemedel. För att hjälpa människor att hitta 
och identifiera tillförlitlig läkemedelsinformation kunde 
tillförlitliga källor för läkemedelsinformation samlas på en 
enda webbsida där patienter också kunde rapportera 
biverkningar. Ett annat alternativ skulle vara att skapa  
ett kvalitetsmärke. 

Finansministeriets SADe-program (Programmet för att 
påskynda elektronisk ärendehantering och demokrati) 
planerar ett projekt som skulle samla allmän information 
om social- och hälsovård för kommunerna och medbor-
garna. Målet är att denna allmänna information skulle 
bilda en gemensam kunskapsbas som skulle finnas på 
kommunens webbsidor och vara tillgänglig för alla, sär-
skilt kommunens kundrådgivare. Detta skulle stödja med-
borgarnas elektroniska ärendehantering och användning 
av elektroniska tjänster. Informationen skulle produceras 
av bl.a. organisationer inom social- och hälsovårdsminis-
teriets administrativa sektor, och varje organisation skulle 
ansvara för sitt eget ansvarsområde. Också den patient-
specifika informationen i Nationella hälsoarkivets eRe-
cept-tjänst ska länka till allmän information om de läke-
medel som en patient för tillfället använder. 

Patienterna använder internet för olika ändamål, inte bara 
för att söka upp faktabaserad information. De söker ock-
så efter kamratstöd och andra läkemedelsanvändares 
erfarenheter av behandlingen (Pohjanoksa-Mäntylä 
2010). Producenterna av hälsovårdstjänster ska beakta 
detta t.ex. genom att erbjuda diskussionsforum, där yr-
kesutbildade personer inom hälsovården deltar i diskus-
sionen för att säkerställa att informationen är tillförlitlig.

Åtgärdsförslag:
•	Allmän	läkemedelsinformation	för	medborgare	införlivas	

med övrig information om social- och hälsovård inom 
SADe-projektet. 

•	Patientspecifik	information	i	Nationella	hälsoarkivets	
eRecept-tjänst länkas till allmän läkemedelsinformation, 
bl.a. information om läkemedlen som en patient för 
tillfället använder.

•	En	länksamling	med	länkar	till	tillförlitliga	källor	för	 
läkemedelsinformation skapas eller ett kvalitetsmärke 
grundas.

•	Synligheten	och	deltagandet	av	yrkesutbildade	personer	
inom hälsovården i de sociala medierna utvecklas och 
främjas.
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BEFOLKNINGENS HÄLSO-
FÖRSTÅELSE ÄR GOD.

Hälsoförståelsen bland barn och vuxna 
förbättras.
I dag är en stor mängd läkemedelsinformation tillgänglig 
för allmänheten. Det är dock inte lätt att bedöma om 
informationen är tillförlitlig och objektiv. Förbättring av 
befolkningens hälsoförståelse har ansetts vara en utma-
ning både internationellt (High Level Pharmaceutical 
Forum 2008) och nationellt (social- och hälsovårdsminis-
teriet 2011a). Förutom att befolkningens färdigheter att 
söka information och utvärdera dess tillförlitlighet behöver 
förbättras, är det också nödvändigt med bättre självförtro-
ende och färdigheter när det gäller beslut som gäller 
hälsa och levnadsvanor (Nutbeam 1998, Paakkari och 
Paakkari 2011). Det är alltså viktigt att aktivera kunder 
och patienter att söka information och diskutera sina 
läkemedel med yrkesutbildade personer inom hälsovår-
den. Ett antal verktyg för utvärdering av läkemedelsinfor-
mationens tillförlitlighet har utvecklats. Sådana verktyg är 
t.ex. checklistan KATSE (Närhi m.fl. 2008), vars använd-
ning ska främjas. Dessutom ska informationen om förfal-
skade läkemedel och riskerna med läkemedel som be-
ställs på internet fortsätta t.ex. genom befolkningskam-
panjer i enlighet med direktivet om förfalskade läkemedel 
(Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/62/EU).

Befolkningskampanjer kan också användas för att öka 
kunskapen om korrekt läkemedelsanvändning. Kampan-
jen kunde behandla t.ex. följande frågor som är viktiga för 
läkemedels- och behandlingssäkerheten: 
•	Skillnaden	mellan	läkemedel	och	andra	produkter,	 
  t.ex. näringstillskott
•	Individuella	skillnader	i	hur	olika	personer	reagerar	 
  på läkemedel
•	Eventuella	skillnader	mellan	olika	generiska	produkter

Kampanjen ska rikta sig till olika målgrupper (olika bud-
skap och kommunikationskanaler behövs för att nå både 
unga och äldre) och specialgrupper, som synskadade och 
döva. Förutom att öka befolkningens kunskap ska också 
ökat lokalt samarbete mellan aktörer inom hälsovården 
vara ett viktigt mål. För att löna sig ska kampanjen därför 
genomföras som multiprofessionellt samarbete mellan ett 
antal aktörer för att uppnå omfattande synlighet.

MÅL 6 Utvecklingen av hälsoförståelsen ska börja redan i barn-
domen. Genom skolornas hälsoundervisning har lärare 
möjligheten att nå hela åldersgrupper av finländska barn. 
Enligt grunderna för läroplanen ska läkemedelsfostran, 
d.v.s. undervisning i korrekt användning av läkemedel, 
ingå i läroämnet miljö- och naturkunskap på lågstadiet 
och i läroämnet hälsokunskap på högstadiet (Utbildnings-
styrelsen 2004). Lärare är dock inte nödvändigtvis be-
kanta med frågor som gäller läkemedel och kan behöva 
utbildning i ämnet för att kunna undervisa i enlighet med 
grunderna för läroplanen. Undervisningen kan också 
ordnas i samarbete med t.ex. en skolhälsovårdare, far-
maceut eller provisor som håller lektioner i läkemedels-
fostran som en del av hälsoundersviningen. Läroplanen 
innehåller en stor mängd material i förhållande till det 
timantal som står till förfogande, och läkemedelsfostran 
är en liten del av hälsoundervisningen. I nuläget fokuse-
rar hälsoundervisningen som gäller läkemedel på varning 
för läkemedelsmissbruk, vilket kan leda till att eleverna 
utvecklar rädsla för läkemedel. I framtiden är det viktigt 
att motivera och instruera lärare att behandla korrekt 
användning av läkemedel som sådan utan att koppla det 
till läkemedelsmissbruk. Som stöd för undervisningen kan 
man förutom läroböcker också använda webbsidorna för 
läkemedelsfostran som har sammanställts av Institutio-
nen för farmaci vid Östra Finlands universitet. Det är 
viktigt att dessa sidor upprätthålls och uppdateras. 

Åtgärdsförslag:
•	Användningen	av	KATSE-checklistan,	som	har	utveck-

lats för utvärdering av läkemedelsinformationens tillför-
litlighet, främjas bland befolkningen och i skolundervis-
ningen. 

•	En	multiprofessionell	befolkningskampanj	om	korrekt	
och säker läkemedelsanvändning genomförs.

•	Webbsidorna	för	läkemedelsfostran	förnyas	så	att	de	
blir en generisk läkemedelsinformationskälla för allmän-
heten.

•	Det	säkerställs	att	korrekt	läkemedelsanvändning	och	
förståelse av läkemedelsinformation också i fortsätt-
ningen är en del av grunderna för läroplanen för den 
grundläggande utbildningen. 

 - Nationella rekommendationer om läkemedelsfostran i  
 skolor utarbetas så att korrekt läkemedelsanvändning  
 blir en del av en större undervisningskontext.

 - Hälsovården och skolorna uppmuntras att samarbeta 
 inom läkemedelsfostran, och instruktioner och material  
 som stöd för yrkesutbildade personer inom hälsovår  
 den som håller lektioner i läkemedelsfostran utvecklas.

 - Det garanteras att det finns undervisningsmaterial   
 också för specialgrupper, som teckenspråkanvändare.
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Fimeas deltagande i genomförandet av åtgärdsförslagen inom läkemedelsinformation
Fimea har kartlagt de åtgärdsförslag i läkemedelsinformationsstrategin som klart hör till Fimeas verksamhetsområde eller som 
Fimea kan överväga att genomföra på basis av utredningar (tabell 3).

Tabell 3. Fimeas deltagande i genomförandet av åtgärdsförslagen inom läkemedelsinformation

Åtgärdsförslag Fimean osallistuminen

Ett läkemedelsinformationsnätverk grundas. Nätverket har som mål att 
öka samarbete, systematik och multiprofessionalitet inom utvecklingen 
av läkemedelsinformationsverksamheten samt främja samarbete mellan 
den offentliga och privata sektorn. 

Fimea koordinerar läkemedelsinformationsnätverkets verksamhet.

Sammanfattningar om läkemedelsbehandling (t.ex. publikationen  
Kapseli) produceras.

Fimea utvärderar behovet av nya Kapseli-publikationer och behovet att 
uppdatera gamla publikationer i samarbete med Fpa.
Fimea publicerar sammanfattningar av nya läkemedel som har fått 
försäljningstillstånd i publikationen Sic!.

Utvärderingar av läkemedels terapeutiska och ekonomiska värde och 
sammanfattningar av dessa produceras för yrkesutbildade personer 
inom hälsovården och för patienter. Utnyttjandet av utvärderad evidens 
främjas.

Fimea producerar utvärderingar av läkemedels medicinska och  
ekonomiska värde i samarbete med intressegrupper enligt  
överenskomna metoder och modeller.

Tillgången på läkemedelsinformation på svenska för yrkesutbildade 
personer inom hälsovården förbättras. 

Fimea producerar läkemedelsinformation också på svenska.

Ett effektivt system för information med avseende på såväl krissituationer 
som läkemedelssäkerhet utvecklas. Systemet ska nå alla yrkesutbildade 
personer inom hälsovården inom en och samma dag.

Fimea ökar samarbetet med intressegrupper inom information  
i krissituationer.

Enkel tillgång på produktresuméer garanteras.  
Deras kvalitet förbättras inom EU.

Fimea medverkar till att förbättra produktresuméernas kvalitet i EU.
Fimea utvecklar sina webbsidor så att produktresuméer (även för läke-
medel som har fått försäljningstillstånd genom centraliserat förfarande) 
hittas enkelt utifrån läkemedlets namn eller den medicinska substansens 
namn	på	finska.

Möjligheterna till nätverksbildning och koordinering av verksamheten 
bland existerande aktörer som producerar läkemedelsinformationstjäns-
ter utreds. 

Fimea fungerar vid behov som koordinator för utredningarna.

Kvaliteten på den läkemedelsinformation som förmedlas av aktörer som 
producerar läkemedelsinformationstjänster utvärderas och uppföljs.

Fimea gör en utredning av kvaliteten på läkemedelsinformation som 
förmedlas av aktörer som producerar läkemedelsinformationstjänster.

Kunskapen om tjänster inom klinisk farmakologi och klinisk farmaci samt 
samarbete ökas.
•	 Tjänster	inom	klinisk	farmakologi	och	klinisk	farmaci	utvecklas	och	till-

gången till konsultation garanteras i hela landet, t.ex. genom att inrätta 
en konsultationstjänst av nätverkstyp för yrkesutbildade personer inom 
hälsovården.

•	 Tyngdpunkten	i	avdelningsfarmaci	flyttas	från	läkemedelslogistik	till	
klinisk farmaci: utvärdering av läkemedelsbehandling och läkeme-
delsrådgivning för patienter (t.ex. inskrivningssamtal, utvärdering av 
läkemedelsbehandlingen hos patienter som tas in på sjukhus, läkeme-
delsrådgivning vid utskrivning i samarbete med läkare och sjukskötare).

Fimea beaktar behovet att utveckla klinisk farmakologi, klinisk farmaci 
och avdelningsfarmaci i ett samarbetsprojekt, där nationella riktlinjer för 
multiprofessionellt arbete utarbetas. 

Standarder	för	läkemedelsrådgivningens	kvalitet	och	struktur	definieras	
och möjligheten att dokumentera och följa upp läkemedelsrådgivning 
utreds.

Fimea grundar en arbetsgrupp och koordinerar dess verksamhet.

Handledningen av egenvård och självmedicinering beaktas i det  
nationella egenvårdsprogrammet.

Fimea deltar i utarbetandet av ett egenvårdsprogram som omfattar olika 
sätt att utveckla handledningen av egenvård och självmedicinering.

Kvaliteten på läkemedelsinformationen och läkemedelsrådgivningen 
på apotekets webbtjänst och serviceställen för apotek utvärderas och 
uppföljs.

Fimea följer upp kvaliteten av läkemedelsinformation och läkemedelsråd-
givning som en del av övervakningen av apotek och gör en mer omfat-
tande utredning.
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Samarbetet med patientorganisationer och aktörer inom området ökas 
för att förbättra läkemedelsinformationen.

Fimea ökar samarbetet med patientorganisationer.

Bipacksedlarnas läsbarhet och innehåll utvecklas ytterligare inom EU. Fimea medverkar till att förbättra bipacksedlarnas kvalitet i EU.

En länksamling med länkar till tillförlitliga källor för läkemedelsinformation 
skapas eller ett kvalitetsmärke grundas.

Fimea utreder möjligheten att utvärdera tillförlitliga källor för läkeme-
delsinformation. På basis av utredningen bestäms om Fimea börjar 
upprätthålla en webbsida eller länksamling med tillförlitliga källor för 
läkemedelsinformation.

Användningen av KATSE-checklistan, som har utvecklats för utvärdering 
av läkemedelsinformationens tillförlitlighet, främjas bland befolkningen 
och i skolundervisningen. 

Fimea använder checklistan och främjar användningen av den när det  
är möjligt t.ex. i kampanjer som riktar sig till befolkningen.

En multiprofessionell befolkningskampanj om korrekt och säker  
läkemedelsanvändning genomförs.

Fimea medverkar till att genomföra en eventuell multiprofessionell  
befolkningskampanj.

Webbsidorna för läkemedelsfostran förnyas så att de blir en generisk 
läkemedelsinformationskälla för allmänheten.

Allmän läkemedelsinformation för medborgare som producerats av  
Fimea införlivas med övrig information om social- och hälsovård inom 
SADe-projektet. 

Webbsidorna, som producerats vid institutionen för farmaci vid Östra 
Finlands universitet, överförs i Fimeas ägo och Fimea administrerar 
dem i fortsättningen. I samband med detta förnyar Fimea webbsidorna 
så att de blir en generisk läkemedelsinformationskälla för allmänheten. 
Informationsinnehållet på sidorna används i SADe-projektet som allmän 
läkemedelsinformation.

Nationella rekommendationer om läkemedelsfostran i skolor utarbetas så 
att korrekt läkemedelsanvändning blir en del av en större undervisnings-
kontext.
•	 Hälsovården	och	skolorna	uppmuntras	att	samarbeta	inom	läkeme-

delsfostran, och instruktioner och material som stöd för yrkesutbildade 
personer inom hälsovården som håller lektioner i läkemedelsfostran 
utvecklas.

Fimea är en av samarbetsparterna i ett forskningsprojekt som genomförs 
av avdelningen för tillämpad pedagogik och lärarutbildning och institu-
tionen för farmaci vid Östra Finlands universitet. Målet med projektet 
är att göra upp rekommendationer om hur information om korrekt läke-
medelsanvändning ska bli en del av en större undervisningskontext i 
grundskolan.

Tabell 3 (fortsätter). Fimeas deltagande i genomförandet av åtgärdsförslagen inom läkemedelsinformation
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BILAGOR
BILAGA 1. Organisationer som har deltagit i utarbetandet av läkemedelsinformationsstrategin

Organisationer inom den offentliga förvaltningen
Finlands Kommunförbund
Folkpensionsanstalten (Fpa)
Social- och hälsovårdsministeriet (SHM)
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Fackorganisationer
Finlands Apotekarförbund
Finlands Farmaciförbund rf
Finlands Läkarförbund
Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer rf
Finlands Provisorförening rf
Finlands sjukskötarförbund rf
Tehy rf

Vetenskapliga föreningar
Kliinisen Farmasian Seura ry
Finska Läkarföreningen Duodecim
Suomen Kliinisen Farmakologian Yhdistys

Läkemedelsföretagens intresseorganisationer
Läkemedelsindustrin rf
Rinnakkaislääketeollisuus ry

Universitetsapotek
Universitetets Apotek 
Östra Finlands universitetsapotek

Universitet, yrkeshögskolor och -institut, fortbildningsenheter
Farmaceutiska lärocentret
Helsingfors universitet, farmaceutiska fakulteten
Helsingfors universitet, medicinska fakulteten
Helsingfors universitet, Utbildnings- och utvecklingscentret Palmenia
Savon ammatti- ja aikuisopisto
Tammerfors universitet, medicinska enheten
Yrkeshögskolan Savonia
Åbo Akademi, enheten för farmaci
Åbo universitet, medicinska fakulteten
Åbo yrkeshögskola
Östra Finlands universitet, hälsovetenskapliga fakulteten
Östra Finlands universitet, utbildnings- och utvecklingstjänsten Aducate

Sjukhus, sjukhusapotek och läkemedelscentraler
HNS-apoteket
Kuopio universitetssjukhus
Kuopio universitetssjukhus, sjukhusapoteket
Lahtis stad, social- och hälsovårdsverkets sjukhusapotek
Varkaus sjukhus, läkemedelscentralen

Företag som erbjuder farmaceutiska tjänster
DRA Consulting Oy
Farenta Oy
Pro Dosis Oy

Företag som producerar läkemedelsinformation
Läkemedelsinformationscentralen Ab

Patientförbund och -organisationer
Allergi och Astmaförbundet rf
Diabetesförbundet i Finland rf
Finlands dövas förbund rf
Finlands Artrosförening rf
Finlands Hjärtförbund rf
Finlands Patientförbund rf
Huvudstadsregionens osteoporosförening rf
Migränföreningen i Finland rf
Njur- och leverförbundet rf
Osteoporosförbundet i Finland rf
Reumaförbundet i Finland rf
Sköldkörtelförbundet i Finland rf
Social- och hälsoorganisationernas samarbetsförening SAF rf
Synskadades Centralförbund rf

Studentorganisationer
Finlands Farmacistuderande rf (FiFaS)
Finlands Medicinarförbund rf
Sjukskötarförbundets studentmedlemmar
Tehyn opiskelijayhdistys ry
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BILAGA 2. Exempel på läkemedelsinformationskällor för yrkesutbildade personer inom 
hälsovården 

Informationsproducent eller  förmedlare Informationskälla

Myndigheter

Fpa Statistik om användningen av läkemedel som ersätts av sjukförsäkringen
Kapseli-publikationer (i samarbete med Fimea)
Databasen Sök läkemedel

Säkerhets- och utvecklingscentret för  
läkemedelsområdet Fimea

Produktresuméer och bipacksedlar
Statistik om läkemedelskonsumtion
Klassificering	av	läkemedel	ATC-DDD)
Databas om läkemedelsbehandling för äldre
Databas om läkemedelspreparat med specialtillstånd
Lista på läkemedel som är sinsemellan utbytbara
Tidskriften Sic! Läkemedelsinformation från Fimea
Meddelanden om läkemedelssäkerhet 
Andra publikationer och publikationsserier, bl.a. Kapseli i samarbete med Fpa

Offentliga och professionella aktörer

Finska Läkarföreningen Duodecim Terveysportti och dess specialiserade databaser:
•	Läkemedelsdatabasen	Duodecim	Lääketietokanta
•	SFINX
•	Renbase
•	Gravbase,	Lactbase
•	Herbalbase
•	Databasen	Lääkkeen	vaikutus	laboratoriotutkimuksiin	 
  (läkemedlets effekt på laboratorieundersökningar)
•	Databaser	för	läkare,	databaser	för	sjukskötare
God medicinsk praxis rekommendationer
Automatiskt beslutsstöd EBMeDS

Giftinformationscentralen
Teratologiska informationstjänsten

Telefontjänster

Sjukhusapotek Lösning av problem i samband med läkemedelsbehandlingar
Anvisningar för läkemedelsbehandlingar
Information om t.ex. läkemedelskonsumtion, nya riktlinjer och produktfel

Sjukvårdsdistrikten Anvisningar för läkemedelsbehandlingar

Finlands Apotekarförbund Databaserna Tietotippa, Salvia och Salko

Enheterna för klinisk farmaci vid universi-
tetssjukhusen och universiteten

Lösning	av	svåra	patientspecifika	problem	vid	universitetssjukhusen	(konsultationstjänst)
Produktion av information om läkemedelsbehandling, t.ex. läroböcker

Organisationer och föreningar inom olika 
områden

Vetenskapliga publikationer (t.ex. den medicinska tidskriften Duodecim)
Professionella publikationer (t.ex. spalten Lääkeinfo i Finlands Läkartidning)
Specialistläkarföreningars nationella riktlinjer

Privata aktörer

Kansallinen lääkeinformaatiokeskus  
KLIK Oy

Telefontjänster, webb- och e-posttjänster, dokumenterad svarsdatabas

Läkemedelsinformationscentralen Pharmaca Fennica®
Listor på läkemedel

Läkemedelsföretag Information	om	specifika	medicinska	substanser	och	produkter
Produktresumé och bipacksedel
Medicinska informationstjänster

Universitetets Apotek Universitetets Apoteks Help-texter, informationstjänster
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BILAGA 3. Metoder för multiprofessionellt samarbete inom uppföljning av egenvård och 
långtidsbehandling (social- och hälsovårdsministeriet 2011b, Peura m.fl. 2007)

Samarbetsform Innehåll Ansvar

Utvärdering av  
läkemedelsbehandling

•	 En	individuell	patients	läkemedelsbehandling	och	
behovet av den och dess ändamålsenlighet utvärderas 
som en del av normal undersökning av patienten och 
planering av behandlingen.

•	 Läkaren	utvärderar.
•	 Övrig	hälso-	och	sjukvårdspersonal	assisterar	vid	

behov

Förnyande av recept •	 I	riktlinjerna	för	förnyande	av	recept	(Lahnajärvi	2006)	
ligger tyngdpunkten i uppföljning av läkemedelsbe-
handlingen:  
1) inlämning av recept för förnyande 
2) mottagning och beredning av receptet 
3) kontroll av förnyandet 
4) produktion av receptet 
5) underteckning av receptet 
6) bokföring av receptförnyelser 
7) avhämtning av receptet

•	 Förnyelsepraxisen	diskuteras	på	möten,	där	man	går	
igenom särskilda problemområden, t.ex.: 
- läkemedel som inte förnyas utan mottagningsbesök 
- patienter med långtidssjukdomar och många  
  läkemedel 
- HCI-läkemedel eller andra läkemedel som kan  
  missbrukas 
- läkemedelsmissbrukare.

•	 En	sjukskötare	(vid	mottagningar)	och	en	farmaceut	
eller provisor (vid apotek) tar emot receptet, frågar när 
patienten senast besökte läkare och när nästa läkartid 
är, hör sig för om patientens upplevelser om läkemed-
lets effekt och användningen av läkemedlet samt om 
eventuella problem i sammanhanget. Sjukskötaren, 
farmaceuten eller provisorn bereder också receptet för 
förnyande.

•	 Den	behandlande	läkaren	eller	läkaren	eller	sjuksköta-
ren som förnyar receptet bereder anteckningarna om 
förnyande eller skriver vid behov ett nytt receptformulär 
för hand eller på dator.

•	 Innan	receptet	förnyas,	kontrollerar	den	behandlande	
läkaren eller läkaren som förnyar receptet om ett förny-
ande är nödvändigt och går igenom behandlingsläng-
den och eventuella samverkningar. Läkaren under-
tecknar anteckningarna om förnyande och stämplar 
receptet.

•	 Mottagningsassistenten	bokför	i	patientjournalerna	
recept som har förnyats för hand. Recept som skrivits 
ut på dator bokförs automatiskt.

•	 En	sjukskötare	(vid	mottagningar)	och	en	farmaceut	
eller provisor (vid apotek) ger receptet med eventuella 
meddelanden till patienten.

Förnyande av elektroniska 
recept (Nationella  
hälsoarkivet 2011)

•	 Användningen	av	elektro-
niska recept baserar sig  
på en centraliserad nationell 
databas som kallas  
Receptcentret .

•	 För	varje	elektroniskt	recept	
lagras det i receptcentret 
uppgifter om vem som har 
läst, ändrat eller annars 
behandlat uppgifterna i 
receptet eller makulerat 
receptet samt om tidpunkten 
för åtgärden (lagen om elek-
troniska recept 61/2007).

•	 Patienten	eller	en	person	som	handlar	i	patientens	
ställe kan be att få det elektroniska receptet förnyat 
per telefon, genom besök på en hälsovårdsenhet eller 
vid andra kontakter med en hälsovårdsenhet eller ett 
apotek.

•	 Begäran	om	förnyande	kan	också	skickas	via	en	 
elektronisk hälsovårdstjänst som kräver tillförlitlig 
identifiering.

•	 Apoteket	skickar	begäran	om	förnyande	till	Recept- 
centret, som automatiskt vidarebefordrar begäran till 
den hälsovårdsenhet som patienten har angett.

•	 Ett	recept	kan	förnyas	när	det	har	gått	högst	16	 
månader sedan det ursprungliga receptet skrevs ut.

•	 Recept	med	påfyllning	och	recept	på	narkotika	eller	
HCI-läkemedel kan också förnyas.

•	 Patienten	kan	inte	påverka	vilken	läkare	inom	 
organisationen som får och behandlar begäran om 
förnyande.

•	 Receptcentret	anser	att	en	begäran	om	förnyande	har	
förfallit om den inte har behandlats vid en hälsovårds-
enhet inom 8 dygn från att patientdatasystemet mot-
tagit begäran om förnyande.

•	 Om	en	begäran	om	förnyande	förfaller,	kan	en	ny	
begäran om förnyande skickas för samma recept.

•	 Om	en	begäran	om	förnyande	av	ett	recept	har	avsla-
gits, kan patienten inte på nytt be någon hälsovårdsen-
het förnya det.

•	 Om	patienten	så	önskar,	kan	hon	eller	han	få	resultatet	
av begäran om förnyande som textmeddelande.

•	 Begäran	om	förnyande	kan	också	innehålla	ett	med-
delande till läkaren.

•	 Om	en	patients	recept	inte	förnyas	av	behandlingsre-
laterade orsaker och patienten inte har bett att få ett 
textmeddelande om saken, måste hälsovårdsenheten 
informera patienten om att begäran har avslagits på 
något annat sätt, t.ex. per telefon eller post.

•	 Varje	hälsovårdsenhet	listar	de	arbetstagare	som	 
har rätt att ta emot begäran om förnyande.

•	 Rätten	att	behandla	begäran	om	förnyande	i	patient-
datasystemet kan ges också till personer som inte är 
yrkesutbildad inom hälsovården.

•	 De	som	behandlar	begäran	om	förnyande	måste	ha	 
ett	certifikatkort	som	har	utfärdats	av	hälsovårdscerti-
fierare	för	att	logga	in	i	patientdatasystemet.

•	 En	begäran	om	förnyande	kan	tas	emot	också	av	en	
annan läkare än den som skrev ut det ursprungliga 
receptet.

•	 Den	läkare	som	tar	emot	begäran	om	förnyande	har	
rätt att ladda ner receptet från Receptcentret utan 
separat samtycke från patienten.

•	 Läkare	kan	antingen	godkänna,	avslå	eller	returnera	
begäran om förnyande:  
1) För att godkänna begäran skriver läkaren ut ett nytt 
recept utifrån det gamla och skickar det till Recept-
centret.  
2) Läkare som inte förnyar ett recept, bokför i systemet 
att begäran om förnyande har avslagits.  
3) Om begäran om förnyande inte hör till organisatio-
nens ansvarsområde men har kommit till en läkare  
för behandling, kan läkaren returerna begäran om 
förnyande på samma sätt som de som behandlar 
begäran om förnyande.
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Granskning av  
läkemedelsbehandling

•	 En	yrkesutbildad	person	inom	hälsovården	kontrollerar	
att doseringen och administreringstidpunkterna mot-
svarar godkänd behandlingspraxis. Personen i fråga 
karlägger också eventuell överlappning och inkompati-
bilitet.

•	 Granskningen	är	en	del	av	normal	expediering	av	
läkemedel på apotek och distribution på avdelningar 
och inom hemsjukvården.

•	 På	apotek	är	granskningen	också	en	del	expediering-
en av receptfria läkemedel.

•	 Granskningen	omfattar	inte	bedömning	av	behovet	av	
läkemedelsbehandling eller indikationerna.

•	 En	yrkesutbildad	person	inom	hälsovården	(läkare,	
sjukskötare, farmaceut, provisor) kontrollerar att 
doseringen och administreringstidpunkterna motsvarar 
godkänd behandlingspraxis. Personen i fråga karläg-
ger också eventuell överlappning och inkompatibilitet.

•	 Den	behandlande	läkaren	beslutar	om	eventuella	
ändringar i medicineringen och ansvarar för patientens 
läkemedelsbehandling och uppföljningen av den.

Dosdispensering •	 Patientens	läkemedelsbehandling	granskas	och	 
läkemedelslistan uppdateras.

•	 Läkemedlen	delas	i	doser	maskinellt	eller	för	hand.
•	 Korrekt	delning	av	läkemedlen	kontrolleras.
•	 Läkemedlen	delas	ut	till	patienterna	i	engångsdoser.

•	 En	farmaceut	eller	provisor	granskar	patientens	 
läkemedelsbehandling.

•	 En	läkare	beslutar	om	eventuella	förändringar	i	 
medicineringen på farmaceutens eller provisorns 
rekommendation.

•	 Apoteket	ansvarar	för	att	innehållet	i	beställningen	 
och innehållet i läkemedelsdoserna är korrekt.

•	 En	farmaceut	ansvarar	för	att	läkemedelslistan	 
uppdateras och ges till patienten.

•	 Vid	behov	administrerar	personal	vid	hemtjänsten	 
eller hemsjukvården läkemedlen till patienten

Läkemedelsgenomgång •	 För	en	helhetsbedömning	av	läkemedelsbehandling	
inhämtas tillräckliga bakgrunduppgifter om patienten 
(ålder, kön, sjukdomar och behandling av dem, tidigare 
medicinering, nuvarande tillstånd, kost, motion,  
rökning, alkoholkonsumtion) från följande källor:
- intervju med patienten (vid behov med de  

anhöriga eller vårdpersonalen)
- patientjournaler
- laboratorieuppgifter.

•	 Vid	läkemedelsgenomgången	utvärderas	behovet	av	
läkemedelsbehandling och dess terapeutiska indikatio-
ner, liksom också biverkningar, samverkningar, inver-
kan av patientens ålder på läkemedelsbehandlingen, 
oändamålsenliga eller symtomatiska läkemedel, 
överlappningar, dosering och administreringstidpunkter 
samt ersättning för läkemedel och läkemedelsbehand-
lingens ekonomiska aspekter.

•	 De	insamlade	uppgifterna	analyseras	och	problemet	
under utredning löses.

•	 Efter	läkemedelsgenomgången	sammanställs	en	 
skriftlig rapport. Den innehåller en lista på de obser-
vationer som gjorts och rekommendationer för den 
behandlande läkaren.

•	 När	rapporten	överlåts,	diskuteras	dess	innehåll	med	
patienten och vid behov med läkaren eller andra 
personer eller enheter som vårdar patienten.

•	 Ytterligare	åtgärder	och	deras	inverkan	på	 
uppföljningen utvärderas.

•	 Läkemedelsgenomgången	utförs	av	en	farmaceut	 
eller	provisor	med	lämpliga	kvalifikationer.

•	 Den	behandlande	läkaren	beslutar	om	eventuella	 
förändringar i medicineringen och ansvarar för patien-
tens läkemedelsbehandling och uppföljningen av den.

•	 Personer	med	yrkesutbildning	inom	vårdarbete	deltar	
vid behov i utvärderingen och uppföljningen av  
läkemedelsbehandling som medlemmar i det  
multiprofessionella vårdteamet.

•	 Multiprofessionell	diskussion	och	multiprofessionellt	
samarbete är en del av processens alla faser.

BILAGA 3. (fortsätter) Metoder för multiprofessionellt samarbete inom uppföljning av egenvård 
och långtidsbehandling (social- och hälsovårdsministeriet 2011b, Peura m.fl. 2007)
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