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Till statsrådet och chefen för

Socialdepartementet

Genom regeringsbeslut den 28 november bemyndigade1996 rege-
ringen chefen för Socialdepartementet, Margot Wallström, tillkallaatt

särskild utredare med uppdrag förutsättningslöst analyseraatt ochen
lämna förslag till hur läkemedelsdistributionen framdeles bör organise-

och regleras. Detta i syfte målet rationell läkemedels-attras om en
försörjning skall uppnås och befolkningens behov säkra och effek-av
tiva läkemedel till lägsta möjliga samhällskostnad skall kunna tillgodo-
ses.

Med stöd detta bemyndigande tillkallade departementschefenav
särskild utredare generaldirektören Lars Jeding. januariI 1998som

överlämnades huvudbetänkandet Läkemedel vård och handel,i SOU
1998:28, till regeringen. dettaI föreslog jag bl.a. avskaffande denett av

detensamrätt statligt ägda Apoteksbolaget AB har det gällernärsom
distribution till allmänheten läkemedel, såväl receptbelagdaav som
receptfria. Vidare överlämnas i april 1998 betänkandet De 39 stegen

innehåller beskrivning statliga läkemedelsutredningar undersom en av
1900-talet och underlagsmaterial till huvudbetänkandet.annat

det betänkandeI avlämnas, behandlas inforrnationsfrågomasom nu
utförligare i huvudbetänkandet,än i enlighet med uppdraget i direk-
tiven dir. 1996:119, avtryckta i huvudbetänkandet närmareatt
analysera formerna för den framtida läkemedelsinfonnationen och ge
förslag till riktlinjer för denna.

I arbetet på detta betänkande har sakkunniga deltagit kansli-som
råden Birgitta Bratthall, Socialdepartementet, och Lars Johan Ceder-
lund, Närings- och handelsdepartementet, departementssekretera-samt

Jonas Iversen, Finansdepartementet. Som har deltagitren experter
avdelningschefen Bjarne Almström, Riksförsäkringsverket, chefen för
rättsenheten David Andersson, Apoteksbolaget AB, projektledaren
Marianne Boivie, Landstingsförbundet, projektchefen Cecilia Claes-

Socialstyrelsen, verkställande direktören Ulf Edstedt, depar-LIF,son,
tementssekreteraren Margareta Granborg, Närings- och handelsdeparte-
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Läkemedelsverketprogramchefen Thomas Lönngren, samtmentet, av-
Konkurrensverket.delningsrâdet Olof Pontusson,

huvudsak utförtsbetänkandet har iarbete medSekretariatets av
Granholm ochsekretariatet har ingått Arne LarsAnders Bauer. I även

antalharKemi. DärutöverMagnusson Jeanette ett expertersamt an-
underlag tillsynpunkter, förslag ochlitats lämnat värdefulla texter.som

Läkeme-Björnprofessor Beerman,Bland dessa bör särskilt nämnas
distriktsläkare Lars-OlofGustafsson,delsverket, universitetslektor Lars

Holmberg, apotekareHoffman, direktörHensjö, överläkare Mikael Bo
Paalzow, professorprofessorCecilia Stålsby Lundborg, Lennart
Folke Sjöqvist ochprofessorprofessor Anders Rosén,Anders Rane,

Rolfmed.dr. Wahlström.

Stockholm den 199816 mars

JedingLars

/Anders Bauer
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sammanfattningochInledningl

Uppdragl l
.

191.kommittédirektiven dir. 1996: 1idefinierasuppdragUtredningens
huvuduppgifter:utredningenhardirektivenmin tolkningEnligt treav

läkemedelsförsörjningen,framtidaför denprecisera målatt-
läkemedelsdistri-organisationframtidaforslag tilllämnaatt aven-

butionen och
läkemedelsinfonnationenframtidaför denformernaanalyseraatt-

denna.riktlinjer foroch föreslå

vård och handel,Läkemedel iibehandlatspunkterna harförstatvâDe
betänkande redovisasdettainformationsfrågor. Imed vissajämsides en

informationsfrågoma.analysfördjupad av

utgångspunkterNågra1.2

m.m.2läkemedelsförsörjningochLäkemedelsförmånerpropositionenI
byggaläkemedelsförsörjning måsteoch säkerrationellpåpekades att en

användning. Enligtoch derasprodukternainformation kringeffektiv
effektiv läkemedels-säker ochmålen fördirektiv skautredningens en

dessa mål skanåförlösningaroch olikadefinierasdistribution att
läkemedels-framtidaför denformernaanalyseradet ingårIprövas. att

Gränsdragningenför denna.riktlinjerforslagochinforrnationen ge om
be-läkemedelsområdet skaaktörer inommed olikasamarbetetochmot

aktas.
konsument utväxlastillproducentkedjan frånalla led iMellan

terapeutiskaverkningar,sammansättning,läkemedelsinformation om

1 1998:28handel, SOUvård ochLäkemedel ihuvudbetänkandetitryckta
Z 1996/97:27.Proposition
3 detkonsument. Näranvänds härläkemedelslagenmed begreppen ienlighetI

apotek ochtillrelationKund ipatient.iblandanvändsreceptläkemedelgäller
begrepp.andra analogaallmänhet är
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emellertidbehandlassammanhangdettakostnader, Ipotential, m.m.
producentobunden läkeme-medpropositionenivadenbart avsessom

Apoteksbolagetmyndigheter,informationdelsinformation, dvs som
Efter-och konsumenter.förskrivaretillriktarsjukvårdshuvudmänoch

från läke-underlagberoendedelvisinformationockså denna är avsom
läke-ofentligfortsättningsvis begreppetanvändsmedelsproducenter

medelsinformation.
i meningeninformationhuvudsakligen envägs-gällerBetänkandet

konsumenter.ochförskrivarem.fl. tillmyndigheterfrånprocesser
kommunikationförutsättning föroftaemellertidInformation är en

respektiveinformeradebättre är,flera Ju parterellermellan två parter.
apotekspersonal-läkare-patienter,kommunikationenfungerarbättre

sjukvårdspersonal-farmacevter,kunder, osv.
marknads-företagensled iläkemedelsinformationIndustrins är ett

informa-nisch påbranschnonner. Företagensochreglerad i lagföring,
dels direktprodukternakunskapunikmedtionsmarknaden är att geom
underlag fördelsoch konsumenter,förskrivaretillinformation ge

läkemedelsinfonnation.offentlig
informationsnischhar motOffentliga aktörer svararsomannanen

problemorienterad ochjämförande,aktuell,auktoritativ,behov av
behandlarocksåochläkemedelsinformationpatientorienterad som

aktörer.kommersiellaförintressesaknarläkemedelsfrågor som
läkemedelsföretagen.syftenandraocksåaktörer har änOffentliga

patien-behandlingbidra tillskatill förskrivareInformation gagnarsom
läkemedelsanvändning.rationellsamhällsekonomiskttillochterna en

patientinflytande,förunderlagskatill konsumenterInformation ge
vägledningochordinationenligtanvändsläkemedelbidra till omatt ge

egenvård.
läkemedelsinforma-problemorienteradochjämförandeBehovet av

medbehandlingarochmellanjämförelserinte vidtion preparatstannar
där komp-perspektivvidareiFarmakoterapier skaläkemedel. sättas

övervägandenekonomiskabehandlingaralternativaletterande och samt
bilden.finns med i

beteende-bäring påhabör ocksåinformationkomplexaDenna mer
hur olikaInsiktläkemedelskonsumtion.förförutsättningarmässiga om

derasvadläkemedel ochanvänder styrkategorier konsumenter som
ochordinationerförskrivarnastillföljsamhetenpåverkabeteenden kan

kunskapiIdag saknasrekommendationer. settstortproducenternas om
läkemedel.vad gällerkonsumentbeteenden
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informationsområdet iFörslag på1.3

huvudbetänkandet

och handel,Läkemedel i vård SOUhuvudbetänkande,utredningensI
informationsfrâgor.sammanfattande avsnitt1998:28, farms ett om

Följande förslag fördes fram:

läkemedelsinformationförbör haLäkemedelskommittéema ansvar0
ansvarsområdet.inom Ansvaretsjukvårdspersonalentill hälso- och

lagfástas.bör

rekommendationer börochläkemedelslistorKommittéemas sam-0
nationell översikt.manställas i en

läkemedelsterapi iaktuellinformationskall få adekvatPatienter om0
och därefter vid behovsjukvårdsbesöksamband medförsta hand i

läkemedel.tillhandahållandetvid av

särskilt apotekare ochläkemedelskunnande,med särskiltPersoner0
patientinformationi sjukvårdensfarmakologer, bör deltakliniska
vissa sammanhangsjukvårdspersonal och ikonsulter till övrigsom

patienter.informatörer direkt tillsom

teoretiskmed visskompletterasfarmacevter börUtbildningen av0
informationsutbildning.och praktisk

systematiskt och konti-läkemedel börförbrukningMedborgarnas av0
vetenskaplig metodikvedertagenmed hjälpnuerligt följas avupp

urvalsstudier regis-nationellakollektivaomfatta bl.a. såväloch som
kvalitativa studier.riktadeterstudier och

ioch motiveringar,utförligare underlagmedförslag underbyggs,Dessa
detförslag, bl.a.antaltillkommerbetänkande. närdetta Dessutom ett

offentligamellan deansvarsfördelningengäller organen.
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dettaiförslagenSammanfattning1.4 av

betänkande

förskrivaretillLäkemedelsinformation

byggahuvudsakisjukvården börLäkemedelsinformation inom sam-
och sak-verksammaklinisktmellansamförstånd mottagareochverkan
fortbild-förhelabör haHuvudmännen ansvaretinformatörer.kunniga

förskrivarstöd i deteffektivttillhandahållaochförskrivarening av
operativtbörLäkemedelskommittéemasjukvårdsarbetet.löpande svara

genomförabehov,kartläggaläkemedelsinformation:fortbildandeför
medbör bidraStatenverksamheten.följaochinformationsinsatser upp

och produceraansvarsområdenrespektivemyndigheternasfakta från
distribution.nationellsig förlämparinformation som

gällerdeteffektivtkolleger närfråninformation är mestPersonlig
ochLäkareprofessionell kår.tillbudskapyrkesmässigaförmedlaatt en

planenligiinformatörerdeltautsträckningbör iapotekare stor som
uppgiftLäkemedelskommittéemas attförskrivare.fortbildning svaraav

börHuvudmänneni lag.reglerasinformation börfortbildandeför av-
fortbildningsuppgift.kommittéernasförerforderligasätta resurser

sjukvårdentillinformationförfarmacevtisk kompetensBehovet av
Apoteksbola-medavtalnuvarandeocksåbeståkommer när statensatt

sjuk-apotekare iinordnabörHuvudmännen överväga attlöpt ut.get
organisation.vårdens

produktionenrationaliseraochförskrivaretillutbudetförbättraFör att
uppgif-myndighet. Iisamordnasläkemedelsinformationbör statlig en

för infor-målochbehovkartlägga sättalöpandeingåbör att avten
verksam-effekterutvärderaochföljamationsinsatser avsamt att upp

heten.
läkemedelskom-mellanoch konsensussamverkanstimuleraFör att
läkemedelslistorkommittéernassystematiseramyndighetenmittéer bör

andraochdennasjukvården. Förtillbildensamladeåterföra denoch
läkemedelsinforma-råd förstödhamyndighetenuppgifter bör ettav

kliniskfarmaci,områdenainomauktoritetochhög kompetensmedtion
ochkommunikationspecialiteter,medicinskaövrigafarmakologi,

konsumentbeteende.
läkemedelsom-inomIT-projektutvecklaroffentliga aktörerFlera

resursutnyttjande,effektivareemellertid högrekrävsrådet. tempo,Det
infly-kommersielltbalanseraförStandardiseringochstyrning attbättre

utvecklasyfteI ettflerapå attoch splittringtande system. samman-
tillLäkemedelsinformationnationelltövergripandehållet och system -

desamordning IT-förmyndighetenLift börförskrivare, avsvara-
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Huvudmännenmyndigheter.flera statligabedrivs inomprojekt som nu
delta i dettaerbjudasandra aktörer böroch system.att

behovförskrivaresdistributionsformIT motsvararär avsomen
förskrivarstöd.sjukvårdsarbetet:löpandeläkemedelsinformation i det

bearbe-och kunnasökbarlättillgänglig, aktuell,skaInformationen vara
Förskrivarstödinskrivningparallellt med recept.mottagarentas avav
rådgivningmedkompletteratIT-medier,idärförbör presenteras per

telefon.

till konsumenterLäkemedelsinformation

sjukvårdsbesök ochvidbådeläkemedelsinformationfår patientenIdag
informationsamförstånd församordning ochgodapotek. krävs atti Det

resultera imotsägelsefull elleruppfattaskällor inte skafrån två som
användsläkemedel inteleda tillkaninfonnationsluckor att somsom

förskrivaren avsett.
iinfonnationsskyldighetenförstärkaföreslagenlighet medI attett

sjukvårdslagen ha detsjukvårdshuvudmannenbör över-ochhälso-
samordnad och välheltäckande,för patientengripande ansvaret att ges

läkemedelsbehandling.aktuellinformationunderbyggd om
ellerläkarepatientenshand lämnasbör i förstaInformationen av -

Huvudmännen börvårdteamet.i över-delegationpå läkares annanav-
iinformationsverksamheti öppenfarmacevterväga att m.m.engagera

farmacevter iinordnaocksåvård. börsluten Manoch överväga att
motsvarande tjäns-till köpaalternativsjukvårdens organisation attsom

apoteken.frånter
vid utköp läke-informationkompletterandebehövaPatienten kan av
avtal med huvud-tydligagrundas påbörrådgivningmedel. Apotekens

läkemedelsfrågor läke-iställningstagandenfrånoch utgåmännen som
sjukvård-förfastställer ochmedelskommittéema är gemensammasom

apoteken.ochen

i apotekrådgivningochtill patienterinformationindividuellUtöver
läkeme-massdistribueradtillförlitligtillallmänheten ha tillgångbör

ocksåmedier kani andrainformationochdelsinformation. Trycksaker
sjuk-muntligen ilämnatsinformationpåminnaförstärka och somom

produktinfor-skriftligaLäkemedelsföretagensvården och apoteken.
problemorienteradochjämförandemedkompletterasmation behöver

information.

4 154har sou 1997:Patienten rätt
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massdistribueradförskaförStordriftsfördelar talar att staten svara
samordnas iUppgiften börkaraktär.generellläkemedelsinformation av

bedömningar igrundasinformation börUrvaletmyndighet. aven
läkemedelsinformation.förrådet

och påtryckt form Internet.tillgänglig ibör finnasInformationen
all-samarbetenationelltåstadkommaangelägetDet ettär att som ger

informationskälla.auktoritativsamladtillgång tillmänheten en

användningLäkemedlens

ikonsumerasanvänds ochläkemedlenhurdålig kunskapVi har om
följpatienternasstudierenstakapåvi byggerhemmen. Det vet av

läke-övrigt byggerstudies. Icompliancedoceringsanvisningartillhet
enbart påpraktiskt-informationmedelsförskrivning och natur-taget

insiktlite påoch mycketverkanläkemedelsvetenskapliga rön omom
konsumtionen.påverkarfaktorerindividuellasociala ochvilka som

kontinuerligt medföljasläkemedelkonsumtionenDärför bör uppav
beprövade inom andrametoderurvalsstudier mednationella ärsom

infonnationsmyndighet bör haOvannämndakonsumtionsområden. an-
samhällsinforma-förrådetutvärderasbörStudiernaför detta. avsvar

sjukvården.återföras tillochtion

Finansiering1

resultera iskadenläkemedelsinfonnationoffentligmed ärSyfte att
sannoliktinformationiInvesteringarsjukvårdsekonomi.bättre av-ger

sikt.redan kortkastning
kan utreda-informationsverksamhetgäller huvudmännensdetNär

samhälletsförfinansieras inomdelförslag till stor nuvaran-ramenrens
till delidaghuvudmännenEftersomläkemedel. storkostnader förde

informationsarangemangindustrinsdeltagande ipersonalensbekostar
fortbildning-bedrivaställetimerkostnaderdet ingeninnebär attstörre

drygt 500 års-idaginformationApotekensregi.i motsvararegenen
huvudmännenpersonalochmedelsålundafinnsarbetande. Det om

tillfrån apotekeninfonnationsverksamhetenomfördeladelvisväljer att
sjukvården.

medfinansieraskaninforrnationsinsatsemastatligaföreslagnaDe
kandärutöververksamhet. Insatsernuvarandeirationaliseringsvinster

margi-innebärvilketläkemedelsreformenförfinansieras inom ramen
till huvud-ställsmed år 1998från ochmedelfrån denella uttag som

disposition.männens
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uppläggningBetänkandets1.6

kapitel kapitelåterfinns i I 3övervägandenochUtredarens analyser
till förskrivare ochinfonnationsverksamhet riktadförslagoch 4 omges

användningen.uppföljningbehandlaskapitelkonsumenter. I 5 av
avsnitt redovisar denunderlagsmaterial där lfinnsbilaganI ett
avsnitt och beskrivs2 3för förslagen. Iinformationsteoretiska grunden

och deläkemedelsinformationindustrinsavseendenuläget med
utredningars synpunk-information. Tidigareinstitutionemasoffentliga

refereras i avsnittämnetter
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övervägandenochAnalys2

offentligDärför behövs2.1

läkemedelsinformation

utredningensdir. 1996:119kommittédirektivenEnligt är treen av
förriktlinjer den fram-och föreslåhuvuduppgifter analysera formeratt

led i för-därvidInformationtida läkemedelsinfonnationen. ettsomses
läkemedel.sörjningen med

vård och handel SOULäkemedelhuvudbetänkandetLiksom i i
analys och forslag:styrande förinfallsvinklar varithar två1998:28

samhällsekonomin.i ochmänniskan centrum

Konsumenterna

Kommittén för1997:154 harbetänkandet har SOUI Patienten rätt
nyli-organisation HSU 2000ochfinansieringhälso- och sjukvårdens

påpekarHSU 2000till patienten.frågor informationbehandlat omgen
möjlighetavgörande för patientenstillgång till information att ut-äratt

vården.självbestämmande iöva
sjukvårdslagen 1982:763hälso- ochregleras iInformationsplikten
personal inom hälso- ochföråliggandelagen 1994:953och i om
respektive åliggandelagen.benämnda HSLi fortsättningensjukvården,

de behandlings-upplysningarpatienten skaHSL framgårAv att omges
innebär vårdgiva-iBestämmelsen HSLmetoder till buds.står attsom

in-organisera vården såskasjukvårdshuvudmarmen,vanligen attren,
Sjukvårdspersonalens skyl-upprätthållas.formationsskyldigheten kan

åliggandelagen. Därregleras idighet lämna information attatt anges
upplysningarfårtill patientenskahar för vårdenden attsesom ansvar

finns.behandlingsmetoderoch dehälsotillståndsitt somomom
till informationpatientensytterligare understryka rättFör samtatt

personalensåverksamhetenorganiseravårdgivarens för attattansvar
föreslår HSU 2000informationspliktmöjlighet uppfylla sin attattges

bestämmelse i HSL. Detregleras iinformationsskyldigheten egenen
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infonna-anpassadindividuelltfåskapatientenlagenframgåbör attav
finns.behandlingvård ochundersökning,förmetoderdetion somom

ocksåframhållas desskanbetänkandettill attkommentarSom syn
läkemedel ochInformationläkemedelsinformation.bäring påhar om
företeelseisoleradinte utanläkemedel skamedbehandling som enses

sammanhang.vidareiingår ett
uttryck itillläkemedelsinformation kommerSamma rege-syn

läke-kunskappåpekasdetdär1996/97:27 attpropositionringens om
inflytandepatienternasökarläkemedelmedbehandlingochmedel

valvikt vidsynpunkter skaPatientens storsjukvården.inom avges
läkemedels verk-frågordiskuterabörFörskrivarenläkemedel. om
Informationpatienten.medkostnaderbiverkningar,ningar, somm.m.

läke-alternativajämföraochprodukterjämföramöjlighet attattger
behandling ökarförformerandramedochinbördesmedelsterapier

beslut.förskrivarenspåverkadel i ochförutsättningarpatientens taatt
utvecklingenförbetydelseocksåLäkemedelsinformation har av

egenvård. Denökadvärdetenighetråderegenvård. Det en-stor avom
för sin vårdochinitiativ tillsjälv kunnaskamänniskanskilda ta ansvar

behandling medInformationsjukvård.institutionellanlita omattutan
beslut. Bättresådanaförunderlagläkemedel kanreceptfria utgöra ett

möj-ocksåeventuelltkantill konsumenterläkemedelsinformation ge
förut-ökarvilketreceptfria sortimentetdetläkemedel tillföralighet att

egenvård.försättningarna
använda sinaenskildedenmotiverakan attLäkemedelsinformation

informationendettaförförutsättning är attEnläkemedel på rätt sätt.
läke-använder sinafaktisktkonsumenternahurkunskappågrundas om

medel.
läkemedelsin-motiv förhälsomässigavägandealltsåfinnsDe tungt

privatekonomiskocksåfinnsDettill konsumenterna.formation en
behandlingsigunderkastaviljanochläkemedelvaletaspekt attav

avståfå patienterläkemedel kanför attKostnadernaläkemedel.med
därför ocksåharAllmänhetenläkemedel.ordineradefrån köpa utatt

förekomstenochläkemedelspriserinformationbehov avomomav
priser.lägretillgeneriska preparat

läkemedelsinformationkonsumenternabehöverSammanfattningsvis
till ochinitiativsjukvården, förinflytande tafå attför över ansvaratt

och rekom-ordinationerenligtläkemedelanvändavård, försinför att
Läke-läkemedel.förkostnaderbedömakunnaförmendationer attsamt

människansenskildaför denbetydelsedärmedharmedelsinformation
medi-tillbidravärdesamhällsekonomiskt attvälfärd och ett genom

sjukskriv-minskadochvårdkonsumtionbegränsadeffektivitet,cinsk
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tillgänglig,läkemedelsinfonnationen ärförutsätterdet attMenning.
tillförlitlig.patientorienterad ochbegriplig,

ochmedierförmedlas iinformationenförutsätterTillgänglighet att
ikonsumenternauppmärksammastill ochframnår avformer som

tryck-förekomstenEnbartinformation. avbehöverdedåsituationer
på till-uppfylla kravetförtillräckligt attintekampanjer, ärsaker, m.m.

gänglighet.
förutsättningar att takonsumenternasskaspråkoch motsvaraForm

kommunikationskompetenssärskildkrävsDetinformationen.sigtill
olikaförbegripligafaktamedicinskaochfarmacevtiskaför göraatt

mottagare.avgrupper
åmellansambandenfrånutgårpatientorientering enapåKravet

attityder tillm.m.,utbildning,kön,ålder,faktorerdemografiskasidan
på-samtidigtantaldosering,smak,ochstorlekläkemedelsläkemedel,

sidanandraåochförpackning,läkemedelsterapier, m.m.,gående
enlighetiläkemedelsinaanvändaskapatienterförsannolikheten att

rekommendationer.tillverkarnasochordinationerförskrivamasmed
konsumentertillriktasinformationmåstesyftensinafylla somFör att

samband.dessapågrundas
bakgrundskaläkemedelsinformation mottillförlitlig sesBehovet av

människanenskildadenläkemedelinformationsamladeden somomav
receptfriatillbegränsadidagkonsumentreklam ärIndustrinsför.utsätts

marknadsföringföretagensockså avkommersannoliktläkemedel men
vialekmänförtillgängligbliutsträckningökadireceptläkemedel att

sjukvårds-uppmärksamhetpopulärpress storägnarochDags-IT.
informationmedtillbudsstårbekantaochanförvanterOcksåfrågor.

olikapåinformationJumediciner. sommöjligheter pröva meroch att
alternativbehovet ettärstörretill konsumenterna, avframnårvägar

läkemedelsinformation.korrektochobjektivi form av

Sjukvårdspersonalen

sjuksköterskorkategoriervissaochläkaresjukvårdeniFörskrivama - läkemedel. Avanvändningeninflytande överavgörande avhar ett- 1996 receptläke-svaradeläkemedel årförsäljningApoteksbolagets av
procent82kronorvårdz miljarder16,5föriförskrivnamedel öppen

påverkades1996årFörsäljningen av96.läkemedelsstatistikSvenskKälla:
läkemedelsförmånen.utformningändradinföråretslutet avhamstring mot av

slutenbenämnssjukhuspåintagnapatienter2 sjukvårdochHälso- gessom
specialiteter. Annanolikaförklinikeriorganiseradvårdenslutna ärvård. Den

poli-ochöppenvård akutdelsvård.benämns gessjukvård öppenochhälso-
sjukhus.utanförprimärvårdsenheterviddelssjukhus,vidkliniskt
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miljarder kronor 10vård för 2,1slutenordinerade iläkemedeloch
försäljningenprocentkronor 8miljarderResterande 1,6procent. av

tillLäkemedelsinformationhandköp.s.k.läkemedel,receptfriagällde
bör sålundaläkemedelsanvändningeffektivtillbidrarförskrivare som

ekonomi.välfärd ochavseende påmedavkastninghögkunna ge
cirkasubstanser,aktivacirka 800ingårsortimentApoteksbolagetsI

registrerade läkemedelcirka 3 900läkemedelsnamn,produkterl 600
uppfattningSiffrornaförpackningar.olikacirka 6 500och omenger

vadinformeradeförskrivamahållaiutmaning liggerden att omsom
ochterapierbästakan preparat.varaansessom

förut-skaparhuvudmännenframhållit viktenhar2000 attHSU av
informationsskyl-sinuppfyllasjukvårdspersonalenförsättningar att

läkemedelsin-förutsättningsådan äråliggandelagen. Endighet enligt
devårdteamet såandra iochsjuksköterskor atttill läkare,formation

patienterna.kan informera
tillläkemedelsinformationmotiv förekonomiskaocksåfinnsDet

läkemedelförKostnadernasjukvårdspersonal.övrigtförskrivarna och
sjukvård ochförkostnaderhuvudmännensdelbetydande avutgör aven

kostnader.sjukdomsrelateradesamladesamhällets
effektiv lä-förbetydelseavgörandetill läkarkårenshänsynMed en

bety-till dennainformationen storkemedelsanvändning är avgrupp
i dettauppmärksammassärskiltbörprimärvårdeniAllmänläkaredelse.

kunskaps-medicinsktvidareska täckaAllmänläkaresammanhang. ett
möj-begränsademedenhetervid mindrede arbetarspecialister,fält än

sprid-geografiskerfarenhetsutbytekollegialt ärtillligheter samt p.g.a.
infomiation.mednåsvårareorganisatoriskttekniskt ochning att

tillläkemedelsinformationställsgrundläggande kravDe som
sjukvårds-övrigochläkaretillinformationocksågällerkonsumenter

tillförlitlig. detIpatientorienterad ochbegriplig,tillgänglig,personal:
informationfackmarmamässigpåutvecklas kravenföljande som sam-

aktuell, så långtskainformationeninnebärmanfattningsvis att vara
evidence-förkriterierenligterfarenheterkliniskapåmöjligt bygga

ochmed varandraläkemedeljämföramöjlighetmedicine,based attge
behandlingsmetoder, patient-andramedläkemedelsbehandling vara

läkemedels-aspekterekonomiskarelevantaoch belysaorienterad
rikt-i dessautvecklasläkemedelsinformationanvändningen. En som

inforrna-efterfråganochbehovförskrivamasningar motsvarar av
läkareverksammaklinisktfrågorblandframgårtion. Det annat somav

läkemedelsinforrnationscentralema, LIC.ställt till
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Aktuell information

förändras tiden ochläkemedelsbehandlingläkemedel och överData om
praktiskerfarenheter frånfakta.bedömningar Nyadelvis änär snarare

uppfattningarochkonkurrerandetillämpning, tillkomst preparat nyaav
informationinnebärasjukdomstillstånd kanbehandling olika attom av

revideras. exempelläkemedel måste Etttidigare lämnats ettomsom
förindikationema be-läkemedeländrad på bruket visst är attettsyn av

gäller havande kvin-har skärpts vadmed urindrivande medelhandling
med svullna vrister.nor

kontrollmyndigheter, i Sve-och godkännsläkemedelNya prövas av
Även desamma inom EuropakravenLäkemedelsverket.rige äromav

i vissa avseendenBedömningarna kanskilja sigkan bedömningama åt.
USA3. för kvalitets-, effektivi-och Normerolika i Europaavsevärtvara

varför äldrekontinuerligt,utvecklasoch säkerhetskriteriertets- pro-
Läkemedelsföretag haraktuella standards.inte alltiddukter motsvarar

behandlingsresultat,uppgifterförekommandekrav på sig att om
återspegla vetenskapensskallkontraindikationerbiverkningar och

ståndpunkt. eftersläpning härvidlag påvissråder dockaktuella Det en
distribuerad informationtidigareutmönstringgrund problem med avav

uppdatering trycksaker.och av

Evidence-based medicine

läkemedel värd-gällerinnebär vadEvidence-based medicine att--
baseras på publice-läkemedelsbehandling skaläkemedel ochering av

bestämda krav.uppfyller vissaundersökningarrade randomiserade som
fullständiginteföreligger vanligengodkännandeVid tidpunkten för en

bara de vanli-säkerhet.läkemedels effekter och Detbild är t.ex.ettav
godkärmande. Andra biverk-föreupptäcksbiverkningarnagaste som

tid ochlängreläkemedelförstningar blir kända använtsnär ett
patientunderlag.mycket stora

förskriv-därförförutsätterläkemedelsanvändningFörbättrad att
och erfar-kompletterande studiergrundasgånger påningen många mer

3 läkemedel forbedömningsgrundergällervattendelare vadEn är nyaom
visa likvärdigmed placeboeffekt jämförtgodkännande ska kunna visa samt

behandling.redan existerandejämfört medbättre effekteller till och med
har detbedömningsgrunder. principIhar tillämpat relativtSverige stränga

biverknings-effekt- ochminst lika braskakrävts att preparat urvaranya
närvarande interna-förläkemedel.etablerade Dettasynpunkt redan är ensom

aktuell diskussionsñåga.tionellt
4 läkemedelsinformation, artikelförRegler
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indikatorermellanåtskillnaddärvidsäkerhetsrisker. Manenhet görav
Så böroch död.sjuklighetavseende påmed t.ex.effekteroch slutliga
blodtrycketsänkerläkemedelvisstbarainteförskrivare ettveta om

kännedomfåocksåmöjligtindikatorerblodfetteteller utan omom
hjärt/kärlsjukdomaridödlighetochhjärtinfarktforriskenminskardet

vanligen inteföreliggerslaget närdeteffekter. Dataslutliga senareav
godkänns.ochbedömsläkemedel

principer förhandlaocksåläkemedelsinformation börOffentlig om
Ökar insiktförskrivarnasprövningar.kliniskapubliceradevärdering av

förut-också derasmedicine, ökarevidence-basedförriktlinjernaom
källor.olikafrånläkemedelsinformationtillvarasättningar att ta

informationJämförande

läkemedelsförsörjningochLäkemedelsförmånerpropositionenI m.m.
läkeme-offentligadenpåhelhetssynhävdas1996/97:27prop. en

läkemedelmedbehandling ärunderstryksdelsinformationen. Där att en
skiljer sigintedärvidlagläkemedelochbehandlingsinsatserflera attav

kombi-vanligenkrävervårdresultatGodakirurgiska ingrepp.från t.ex.
frågorbörinformationenbehandlingsinsatser. Iolikanationer omav

iindärförläkemedelsbehandling störresättasochläkemedel samman-
terapier.till andrahang, relaterat

ochSOTA-dokumentSocialstyrelsen iharårenUnder na-senaste
behandlingsalter-bästautvärderingarioch SBUriktlinjertionella av

emeller-gällerläkemedelsbehandling. Detocksåinnefattatdelvisnativ
nivåcentralPåsjukvårdsområden.ochsjukdomarfåtaltid bara ett

säkerställaSocialstyrelsenpåankomma atthandi förstatorde det un-
i vidareläkemedelsfrågor detintegrerarinformationförderlag som

perspektivet.medicinska
under-produktmonograñerochworkshopsLäkemedelsverkets ger

infonnation. Ijämförandetillförädlingochbearbetningförlag pro-
nedreskala medpå vär-positionproduktsduktmonografin enanges en

existerandemedjämförtlitemyckettillförrespektivetillfördena inget
allahälftenungefärhamnarskalvärdendessaPåprodukter. pro-nyaav

produkter-LäkemedelsverketutgångspunktdetMeddukter. angersom
andrahands-respektiveförstahands-formterapin iiplats avnas

förstaväljas ibörläkemedelvilkaindikation. Begreppen somanger
läkemedelindikation. Ettgivenhand vidandrarespektive som anges

etableradenbartanvändasandrahandsindikation bör när annansom
effekt.terapi inte ger
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Patientorienterad information

starka samband mellanmindrefinns ellertidigare påpekatsSom mer
läkemedlen sidan och å andraågäller individerna ochfaktorer enasom

ska följa givna ordinationersannolikheten för konsumenternasidan att
läkemedelskonsumtionenstillrekommendationer. Med hänsynoch

det naturligt dessa sambandför hälsankostnader och betydelse attvore
fallet.emellertid inteuppmärksamhet. Såägnades ärstor

löpande studier och där-medKonsumtionsbeteenden följs inte upp
utvärdering läkemedelsin-grund förviktig kunskap tillmed saknas av
ofullständig illa,därmed blirinformationenfonnation. Att är värremen

läkemedelsfrågor försämras i bristbeslut iunderlaget för kliniskaär att
kliniska forsknings-verkar underläkemedeldenna kunskap. Hur

verkningar och biverkningarfrånskilja sigbetingelser kan näravsevärt
sjukvårdens löpan-underpatienter inte stårläkemedel hanteras somav

uppsikt.de

Ekonomiska aspekter

belysas. Läkemedels-ekonomi börläkemedelsanvändningensOckså
likvärdigaprisjämförelser mellanvidinformationen ska inte stanna

medicinska effek-reellasamband mellangällabör ocksåpreparat utan
omfatta enbartKostnadsberäkningar börkostnader. änochter mer

Beräkningarnatidsperspektiv. böroch kortahuvudmännens kostnader
samhällsekonomiskaochkostnader individnivåsålunda gälla också

kostnader i vid mening.
exemplifieras medperspektiv kanekonomiskaBehovet vida attav

hjärtsviktbehandlingrekommendationerLäkemedelsverkets avom
lägre kostnaderläkemedelkostnader förvisserligen medför ökade men

kunskapbehövslidande. Detmänskligtsjukvård och minskatför mer
det statligaläkemedelsområdet. SBUcost/benefit inom är organom

haringen institutionområde,har kompetens inom dettamest mensom
studier detta slag ochbedrivaförsamlat nationelltidag attett avansvar

sjukvården.kunskapen tillföraatt ut

Sammanfattning

offentlig läkemedels-förriktlinjerformer ochförslag nedanMina om
grunduppfattningar:följandebl.a. fråninformation utgår

uttryck för helhetssynläkemedelsinformation skaOffentlig enge0
läkemedelsbehandling i vi-ochläkemedelinnebär sättsattsom
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kompletterandeochalternativamedtillsammanssammanhangdare
terapier.

för informa-Hurprioriteras. ansvaretskabehovMottagarnas0
aktöreroch andramyndigheterfördelasskationsverksarnheten

informationsverksam-ha iskayrkesgrupperroll olikavilkenoch
mottagarintresset.underordnasmåsteheten

funktion. Attöverordnadstrategisk,Information kan merenvara0
verksamhet.vissförmedla faktabaradå inteinformera attär om en

läkemedelsinformationpåAttverksamheten. satsaInformationen är
ochförbättraförstrategi attsjukvårdshuvudmännenförkan vara en

ingåkanläkemedelsinformation ettStatligvården.förbilliga som
begränsaläkemedelsanvändningen attutanstrateginled i att styra

förskrivningsrätten.friaden
brapåtyderstudierFlera attbetalar sig.Läkemedelsinformation0

deförbättrarpatientermedkommunikationtill ochinformation me-
kostnademasminskarochresultatendicinska .

effektivitetLäkemedelsinformationens2.2

överord-sinaläkemedelsinformationen motsvaratoffentligadenHar
säkerochrationellpåpekades1996/97:27 attpropositionsyften Inade

kringinformationeffektivpåbyggamåsteläkemedelsförsörjning pro-
effektivitetLäkemedelsinformationensanvändning.och derasduktema

informa-utsträckningi vilkenpåavseendemedbedömassålundaska
iläkemedel överens-konsumtionochförskrivningtillbidrartionen av

till begräns-erfarenhetbeprövad samtochvetenskapmedstämmelse
sjukvård.ochhälso-kostnader förning av

faktorerandramed mångasamverkarLäkemedelsinformation som
svårtdärförkostnader. Detoch ärkonsumtionförskrivning,påverkar

studiernågratiden. Ieffekterinformationens överstuderaisoleratatt
samband mellanpositivapåvisasdock kunnatdet3.10 harbilaganse

förskrivningsmönster.ochinformationsinsatserpunktvisa
effekterläkemedelsinformationensbedömningenmåsteövrigtI av

flerabarainformationen ärdärindikationervidapå avgrundas en
följ-förskrivamasindikatorer ärsådanaNågrafaktorer.påverkande

förekomstenrekommendationer,läkemedelskommittéemastillsamhet
tillföljsamhetpatienternassjukdomsfallläkemedelsrelaterade samtav

rekommendationer.producentemasochordinationerförskrivamas

1997:154.SOU5 hari Patientenrefereras rättområdedettaStudier inom
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örskrivarnas följsamhetF

uttryck förrekommendationer kanLäkemedelskommittéemas anses ge
Lagstad-läkemedelsområdet.inomoch beprövad erfarenhetvetenskap

har funnitsdetförst år 1997inrättadesläkemedelskommittéergade men
Följsamheten till kom-l960-talet.läkemedelskommittéer sedan

och mellanlandstingskiftar mellanrekommendationermittéemas
följsamhetenlandstingKronobergs länsläkemedel. I vargrupper av

reci-med totalajämfört64rekommenderade recipenuttryckt i procent
19956. områdena hormo-inombrarelativtFölj samhetenår settvarpen

respirations-kärlsjukdomarvid hjärt- ochblodmedel, medel samtner,
sinnes-sjukdomar iavseendemedoch direkt dåligsjukdomar

organen.
regionala7 läke-till vadföljsamheten relaterasbeaktasbörDet att
läkemedel. För-beträffande valrekommenderatmedelskommittéer av

läkemedels-frånrekommendationertillföljsammakanskrivare vara
klassifi-verkat. Genomtidigaredär dei andra regioner attkommittéer

lagstiftaren dessutomharrekommendationerläkemedelslistor somcera
läkemedel kanvärderingarderassignalgivit förskrivama att avomen

fallmångaiDärtill kommerkommittéernas. attänväga tyngre --
och rekommen-till diagnoserkoppladelistor intekommittéemas attär

andrahandsaltemativ.ochförsta-graderade i formintedationerna är av
borde följsam-omständigheterdessabeaktandeockså medMen av

behandlingarochbedömningarkommittéemasheten till preparatav
vadbättreallmänt ärbedömning änsakkunnigenligt sett somvara

fårintervjuerutredningensEnligtuppgifter.tillgängligafallet enligt
dvs. för-de inte har,sjukdomarläkemedel förpatientermånga som

deandra sjukdomarbehandling änläkemedelskrivna somavavser
efter-dettadokumenteraemellertid svårtliderpatienterna Det attärav.

jämförelser mellansystematiskahindrarintegritetsskäl hittillssom
förekommerdethävdasVidareoch förskrivningar.diagnoser att avse-

neuroleptika förläkemedel,vissaöverförskrivningvärd t.ex. avav
befannsdetGöteborgsregionen. Närbehandling psykoser i vara merav

magsyrehämmande medel t.ex.medbehandla magsåreffektivt att
vidocksådessaförskrevsoch Losec preparatZantac än att operera

alternativ.någotför vilka operation inteindikationer var

6 ochläkemedelskommittéernas organisationoch utvärderingUppföljning av
1996.Socialstyrelsenprojektrapport frånfunktion,

7 central,används härförvaltningoffentligivanligt språkbrukenlighet medI
normalt länlandstingsområdenriket,meningenregional och lokal nivå i

och sjuk-hälso-kommuner. Inormaltlandstingsområdenrespektive delar av
betjänaslandstingsområdenför flera ettstår region iblandvården avsom

regionsjukvârdspecialiteterregionsjukhus och regionala
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sjukdomsfallLäkemedelsrelaterade

brister antalet sjuk-läkemedelsinforrnationensindikator på ärEn annan
läkemedel. Undersökningar ifelanvändningberordomsfall på avsom

från början 1990-Danmark1980-talet och ibörjanSverige från avav
medicinklinikerinläggningamatalet antyder 10-15 procentatt av

olämpligt läkeme-läkemedelsproblem såsomsammanhänga medkan
ordinationsföljsamhet:bristandedoseller för lågdelsval, för hög samt

läkemedels.felanvändningunder- ochöver-, av
biverkningarkan bero påIntagningreservationer.finnsOckså här

nödvän-forskrivningen ansågsdärriskbedömningeningått i mensom
iblandregistrerasVidaresjukdomen.till den primäramed hänsyndig

intagning det ocksåtillorsakproblem närläkemedelsrelaterade som
utlöst vård-läkemedelkombination medfaktorer ifinns andra som

överdosering,medveteninkluderasstudiersomligabehovet. t.ex.I
Medvetenintagning.läkemedelsrelaterad orsak tillsuicidförsök, som

brist ibero påundantagsfalliemellertid baraöverdosering kan anses
läkemedlet.förskrivningen av

följsamhetKonsumenternas

samband medhavård kanslutenbehovLäkemedelsrelaterade enav
kon-nämligenläkemedelsinfonnation,effektentredje indikator på av

producen-ochordinationerförskrivamastillföljsamhetsumenternas
faktisktläkemedelvilkaKunskapenrekommendationer.ternas somom

inomForskningenofullständig.användsdeoch hurkonsumeras är om-
compliance studies.foljsamhetsstudiertill enstakabegränsasrådet

huvudbetänkandet Läke-nedan och iutförligtdiskuterasfrågaDenna
Slutsatsemaavsnitt 8.5.1998:28 ärhandelmedel vård och SOU atti

rekommendationer inteochordinationerfölj tillkonsumenternas
tillfredsställande.är

8 admissioncausingproblemsrelatedoch U. Drug toWiholrn, B Bergman, a
Haller193-200Pharmacol., 1981; 20:Clin.medical clinic. samtEur.

and Dansbo N. DrugHagfelt TGrochan Brösen K,Harwald GramB,
intensity of dataandof defmitionsThe roleadmissions.related hospital

228/2:83-90, 1990.Medprevention.of J Internand the possibilitycollection
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Slutsatser

I avhandling möjligheten förbättra sjukvårdens kvalitet medatten om
läkemedelsinformationgproblemorienterad gjordes beräkningen av

direkta sjukvårdskostnader och indirekta kostnader i form av pro-
duktionsbortfall i modellfall sannolikt skulle ha undvikitsettsom om
adekvat läkemedelsinformation funnits tillgänglig och utnyttjats. Kost-
naden beräknades detta enda fall tilli cirka kronor.280.000

Mot denna bakgrund förefaller den samlade läkemedelsinforma-
tionen inte tillfredsställande. förbättradEn information bör resul-vara

i välfärdsvinster och ekonomiskatera vinster för den enskilde isamt
samhällsekonomiska besparingar. Omfattningen potentiella bespa-av
ringar kan dock inte beräknas med ledning tillgängligt underlag.av

2.3 Tidigare utredningar

Många tidigare läkemedelsutredningar har behandlat frågan läke-om
medelsinformation se bilagan avsnitt 4. finns fleraDet likheter
mellan dessa utredningar såväl med avseende på bedömningar och för-
slag på vad valt inte behandla.attsom man

Alla utredningar har betonat sambandet mellan läkemedelsinfor-
mation och rationell läkemedelsanvändning. Att bedriva offentlig infor-
mation i syfte främja rationell läkemedelsanvändning har betecknatsatt

strategisk uppgift.som en
Utredningama har samfällt konstaterat industrins läkemedelsin-att

formation dominerar den offentliga informationen. dennaöver Trots att
obalans uppfattas problem har inga förslag väckts restrik-ettsom om
tioner på industrins information. Den naturlig och legitim ianses vara

Koncentrationsutredningenl°marknadsorienterad bransch. förde etten
något annorlunda Med bättre offentlig läkemedelsinfor-resonemang:
mation skulle företagens information till sjukvårdspersonal bli till stor
del överflödig och därmed minska särskilda diskriminerandeutan
åtgärder från statsmaktemas och myndigheternas sida. Det kontrasterar
delvis vad andra utredningar framhållit, nämligen företagensmot att
information primär kunskapskälla för konsumenter ochär under-etten
lag för offentlig läkemedelsinformation.

9 Problemorienterad läkemedelsinformation möjlighet förbättra sjuk-atten-
vården, Helena Staaf Lyrvall, Stockholm 1994.
l° Läkemedelsindustrin SOU 1969:36, betänkande avgivet Koncentrations-av
utredningen.
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åtgärdas kvalita-Utredningama obalansen börär att genomense om
tiva läkemedelsinfonnationen.förbättringar den offentliga Någraav
huvuddrag förslagen jämförande och problemorienteradei infor-är att
mation ska förstärkas förskrivamas infonnationsbehov ochsamt att
möjligheter informationen ska beaktas ipåverka utsträckning.störreatt

understryks produktinformation till konsumenter viktigtDet är ettatt
information intekomplement till läkemedlen. utredning baraEn ser

komplement integrerad del produkten. Vad salu-utansom som av som
förs sålunda funktionella dvs. tillfrisknande,produkter, smärtlind-är
ring, syftet med läkemedeluppnå det funktionella måsteFöretc. ettatt
konsumenterna infonnation.tillhandahållas ochpreparat

Utredningama understryker det finns behov rådgivning överatt av
disk i föranleder dock ingaapoteken. konstaterandenDessa övervägan-
den förbättringar informationen vid källan, dvs. vid sjukvårdensom av

förskrivningar fattas. utredningmottagningar där besluten Ingen harom
informationmöjligheten förbättra sjukvårdens tillövervägt att

påverka behovet informationpatienterna och det i så fall skulle iavom
efterhand vid apoteken.

läkemedelsinfonnatio-Utredningama har uteslutade behandlatnästan
administrativa perspektiv.från medicinska, ekonomiska och Baranen

beteendevetenskapligaundantagsvis har utredningarna anlagt och
infonnationsprocessen.kommunikationstekniska aspekter på

förbättradutredningar framhållit behovetTrots mångaatt av en
offentlig brister i flera avseenden.läkemedelsinformation kvarstår det
Inforrnationsverksamheten från dokumenterade behov, detutgår inte
finns sällan fastställda för enskilda informationsinsatser publi-mål

informationsut-kationer, IT-fönnedlad information, seminarier, etc.,
offentliga aktörernas insatserbudet svåröverskådligt, de mångaär är

kompetens hantera infonna-bara delvis samordnade och det saknas att
tionsmässiga skillnad från innehållsmässiga problem.till

Informationskompetens2.4

systematisk infor-I bilagan avsnitt beskrivs de generella il stegen en
behovmationsprocess. första kartläggs målgruppensI steget av

information fastställs för informationsverksamheten. Nästaoch mål
och genomförandegäller utformning mediaval och produktionsteg av
uppföljning ochaktiviteter. Informationsprocessen avslutas med ut-

underlag förvärdering genomförda aktiviteter. Det omprövaattgerav
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behov, mål och grund i kontinuerliginsatser till nya processer en
inforrnationsverksamhet.

läkemedelsinformationoffentliga aktörernas hanteringDe präg-av
las inte denna systematik. Underlaget för läkemedelsinfonnationav
bygger medicinsk farmacevtisk sakkunskap den fortsattapå och men
hanteringen i infonnationsprocessen inte i motsvarande grad profes-är
sionell. diskussioner samband med utredningsarbetet har detAv i
framgått professionell kompetens inforrna-aktörerna ofta saknaratt
tionsområdet. har inte heller dragit konsekvenserna de få kvali-Man av
frcerade beteendevetenskapliga studier gjorts inom området läke-som
medelsinformation, studie hur konsumenter ochemott.ex. taren av
upplever läkemedelsinformation och Sellerberg, bilaganLeppänen se
3.10.

läkemedelskommittéerSocialstyrelsens uppföljningsrapportI om
påpekas skillnader beträffande genomslag för rekommendationer som

sjukdomar respektive förgäller läkemedel vid akuta och kortvariga
använda läkemedel.rekommendationer angående kontinuerligt Vidare

inom område för-tidigt etablerats såettnoteras att ett nytt preparatom
kommittérekommendationer.blir det ofta mycket Dessaanvänt, oavsett

förhållanden visar läkemedelsinformation inte enbart kan byggas påatt
kunskap beteendeveten-kunskap läkemedel också kräverutan omom

skapliga aspekter inforrnationsprocesser.
läkemedelskommitté-framhålls betydelsenI attrapportsamma av

följsamhet och målen därvidlagmål för eftersträvadsätter atterna
läkemedelsgrupper och förskrivar-differentieras med avseende på

orsakerna till läkeme-kategorier. Kommittéerna måste attveta mer om
behovet infor-del förskrivs törskrivs för kunna bedömaoch inte att av

formulera mål för dessamation till olika förskrivarkategorier och att
förform Socialstyrelsen här givit riktlinjerinsatser. koncentrerad harI

offent-läkemedelsinformationmålinriktad och systematisk änen mer
bedriva. säkerställa för-liga aktörer idag har förutsättningar För attatt

medlingen läkemedelsinfonnation till förskrivare och konsumenterav
på bästa måsteoch för kunna utnyttja inforrnationsresursema sättatt

teknisk och expertisaktörerna beteendevetenskaplig, annanengagera
bedriven inforrna-kan professionellt och systematisktförsom svara en

tionsverksamhet.
informationsverksarnheten inom läke-Idag den offentliga statligaär

bilagan avsnittmedelsområdet splittrad flertal aktörer se 3.på ett
byggaMed knappast motiverathänsyn till kostnaderna detär att upp

dessa institutioner.infonnationsresurser allaoch -kompetens inom
och institutionernainformationsvolymen inomDessutom var en avger

vidmakthålla sådan kompetens.knappast underlag för utveckla ochatt
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2.5 Finansiering

förbättra läkemedels-Syftet med offentlig läkemedelsinfonnation är att
offentliga kostnadernadet begränsa de föranvändningen. ingårI att

effektiv läkemedelsinformationsjukvård och sjukdom. En antas ge
bakgrundbl.a. mångaekonomiska vinster. skaDet attmotstora ses av

grund fel läkemedelsan-patienter återkommer till sjukvården på avnu
läkemedelsinformation torde därför återbetalavändning. Investeringar i

problemetjämförelsevis snabbt. löser dock inte medsig Det att
finansiera verksamheten i utvecklingsskede.ett

informationskostnader inte fram-Huvudmännen belastas med som
gällandelöpande ekonomiska redovisning. Enligt avtalgår deras nuav

Läkemedelsindustriföreningen bi-mellan Landstingsförbundet och se
ochbekosta löner, uppehällelagan avsnitt 2 ska huvudmännen resor

tillämpningMedpersonalen deltar i industrinsnär arrangemang. av
deltagandekostnader för förskrivamasdetta avtal skulle huvudmännens

och hypotetiskenligt osäkeri läkemedelsföretagens kurser år 1996 en
kronor. har inte tid förberäkning till cirka miljoner Dåha uppgått 350

klinikmötenvid enskildadeltagande i företagens information möten,
år 1996 ochoch facto torde företagenmotsvarande inräknats. De

kostnader vilketovanstående itidigare ha för viss delsvarat en av
medgivande.fortsättningen inte möjligt huvudmannensär utan

genomförhuvudmännenkostnader kunna minskasDessa bör om
i anslutningpå hemmaplanfortbildningen i regimerparten av egen

behovsinriktat urval del-medtill den kliniska vardagen och ett mer av
fortbildningen kanemellertid ivinsten liggerDen atttagare. stora an-

inifrån.till verksamheten denbättre när styrspassas
läkemedelsinformation till sjukvården, s.k.Apotekens medverkan i

apotekareomfattar idaginfonnation, 100-150 avsätterextern som
cirkalönekostnad på 10,5cirka timmar/år vilket40 000 motsvarar en

Apoteksbolaget för årEnligt uppgift harmiljoner kronor. en annan
motsvarande miljoner kronortimmar/år 32,51997 budgeterat 000125

1 genomfört knappt 2.000medlemsföretagen i haUnder år 1996 beräknas LIF
beräknasAntalet deltagarekurser cirka tiondel utanför landets gränser.varav en

under året,deltagande i flera kursertill somliga dubbelräknade40 000 ettpga
arbete exklusivefrån ordinariefåtal privatpralctiker. Genomsnittlig frånvaro

två dagar och resulterakurs beräknas tillavlönad tid och jourkompensation per
kr/deltagare.beräknas till 3 000i motsvarande lönekostnader. Reskostnader

och kurs.till kr/deltagare DessaTraktaments- och logikostnader beräknas 3601
beräkningar har gjorts med hjälp LIF.av
12 tilländrat sitt bolagsnamnsedan januari 1998Apoteksbolaget har den 1AB

Apoteksbolagetgenomgående ABdetta betänkande användsApoteket AB. I
för skull.tydlighets
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delentillfinansieras störstakostnaderinformation. Dessaför extern
förfogar1998med årochfrånsjukvårdshuvudmärmenmedelmed som

medavtalbundnainte1999 ärmed åroch ännuvilka frånoch avöver
detaljhandeln.

diskinformation recept-för överapotekentid avsätter omDen som
miljoner85-170personalkostnadberäknasläkemedel motsvara aven

tillinformationförkronor. apotekenskaframtideniOckså svara
informations-dennaomfattningenkunder,andraochpatienter avmen

sjukvårdshuvud-mellanförhandlingsfrågadelvisblirverksamhet en
delhuvudmännen övertarinnebärapoteken. Det enoch att ommärmen

infonnationsverk-förmedelfrigörssåinformationsansvardettaav
utsträckning.motsvarandesamhet i

bör kunnaläkemedelsinfonnationstatlignuvarandeförKostnader
fleraspriddafinnskoncentrationminskas som nuresurseravgenom

utnyttjasockså kunnabörApoteksbolaget. Deinklusiveaktörerstatliga
informationförformereffektivatillöverföringeffektivare mergenom

användningökadochmålgrupperavgränsning avbättremedbl.a. av
inforrna-statligavissagällerdetNärinformationsteknik, IT.modern
bli aktu-siktlängredetkansjukvårdentillriktastionsåtgärder som

tjänster.sådanaavgiftsñnansieraellt att

informationIndustrins2.6

läkemedels-producentobundenpåpekades1996/97:27 attpropositionI
informatio-dominerandeomfattningtilldenkompletterarinformation

läkemedelsinfonnationenoffentligaläkemedelsindustrin. Denfrånnen
Behovetinformation.industrinstillkomplement avenbartdock inteär

bedömasdockmåste motinformationenoffentligadenutvecklaatt
konsu-ochförskrivaretillinformationensamladedenbakgrund av

meriter.
vanli-informationindustrinsbristibland attframhållsDet ensom

under-bristdennaproblemorienterad. Menochjämförandeinte ärgen
till klar-bidrarochinformationföretagenstolkningenlättar avsnarare

rolltydligharföretagenintresse attligger i enhet. Det mottagamas
marknadsföringobjektivprodukter. Förmentsinaforförespråkaresom

osäkerhet.spridaskulle
marknadsstyrt system.iinslagnaturligt ettMarknadsföring är ett

vid be-huvudmännenharsarnrådsorganetdet partsammansattaGenom
befogat. Mankansååterhållsamhet närpåfordramöjlighet varahov att

följande.bl.a.uppmärksammadärvidbör

3 12.fotnotavsnittbilaganSe
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ifrågasätta den praxiskan finnas skäl i några avseenden påDet att
marknadsföringsåtgärdervilken industrins grundas.granskningen av

ibland i formeffekterexempel på tveksam praxisEtt är att anges av
procenttalsförändringrelativ förändring istället för absolutprocentuell

från tilljmf minskning med minskning 4,2 2,1 procent.50 procent en
efektavsaknaden distinktion mellan be-tveksamhetEtt ärannan av av

behandling, herpessalvahandling och efektiv t.ex. att uppges vara
dagareffektiv minskar från till 4,8 vidsjukdomsdurationen 5,5när

undanröjastveksamheter bör kunnakorrekt applikation. Sådana genom
och industrin.aktiv debatt mellan sjukvårdenmeren

företagenstillbörligt samband medDiskussionen vad iärom som
besticknings-, och skatte-sammankomster för läkare har bäring på mut-

frågor integritetskrav läkarelagama och berör känsliga om som
offentligtbeträffande flertaletpatienternas förtroendemän och an-

ställda tjänstemän.
i industrinsdeltagareden medicinska ledningen ökar kravet påOm

till kolleger ochförmedla erfarenhetersammankomster att nyvunna
deltagarnasövrig ökar sannolikt ocksåsjukvårdspersonal, engagemang

övrigt minskarutbyte dessa sammankomster. Föri och yrkesmässiga av
i enlighet medberoendet industrins huvudmännenav arrangemang om

fortbildning.mina förslag för personalensstörretar ansvar
berorindustrins informationsövertagFöreställningen storaatt

informationekonomiska statisk påspeglar som enresurser en syn
övrig verksamhet.finansieras med överskott frånfunktion vilken

posi-dynamisk faktor skainformationTvärtom är ettgenereraen som
tivt slag.bidrag ekonomiskt eller annatav- .informationsflödetminskningfinns föringet talarDet att avsom en

iläkemedelsanvändningen. Med direktfrån företagen skulle förbättra
möjlighettillgång till kunskapskälloma och äravsättaatt stora resurser

produktinformation.renodladläkemedelsföretagen sändarenaturliga av
författningsmässiga begränsningarSlutsatsen detta ytterligareär attav

motiverade. etableradeinforrnationsspridning inte Detindustrins ärav
Läkemedelsindustriföre-Landstingsförbundet ochsamarbetet mellan

praxis beträffandevidningen förutsättningar för behov omprövaattger
företagens marknadsföring.

informationsdomi-industrinssvårt problemet medDet är att attse
bristenproblemetskulle obalansen i sig. verkligaDet ärnans vara

deandra behovläkemedelsinformationoffentlig änmotsvarar somsom
tillhands ställaläkemedelsföretagen tillgodoser. liggerDet nära att

offentlig läkemedelsin-begränsade förfrågan nuvarande resurserom
och med samhälletssjukvårdenformation förenliga med målen förär

ekonomiska intresse.
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övrigtFör utvecklingen offentlig läkemedelsinformationär inteav
enbart fråga kompetensDen industrin byggten om resurser. som upp
till stöd för sin informationsverksamhet saknas till del i sjuk-stor
vården. kunnaFör i någon mening konkurrera med industrins infor-att
mation måste den offentliga infonnationsverksamheten bedrivas mer
systematiskt och professionellt.
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tillLäkemedelsinformation3

förskrivare

förskrivarstödFortbildning och3.1

kan akut ellerFörskrivamas läkemedelsinformationbehov mervaraav
för infonnationsverk-förutsättningarnañamåtsyftande vilket påverkar

information fortbild-samheten. skiljadärför lämpligt påDet är att som
ningl läke-förskrivarstöd. Vad häroch information sägssom omsom

delar övrigmedelsinformation gäller tillämpliga ocksåtill förskrivare i
sjukvårdspersonal apotekspersonal.inklusive

framtidaFortbildande läkemedelsinformation information förär
verksamhet.bruk förskrivaren användning för i sin fortsattaharsom

och be-Förskrivarstöd underlag för valinformationär preparatavsom
finnshandling ingeni den löpande mottagningsverksamheten. Det

förskiivarstöd med avseendeskarp mellan fortbildning ochgräns
för informa-syften förutsättningarnaoch innehåll, de praktiskamen

tionsverksamheten delvis olika.är
där de skaI modern pedagogik lärandeär ta emotsomen process

infonna-fårkunskap i hög grad aktiva jämfört medär mottagare som
läkare får feed-tion. Processen karaktäriseras de lärande t.ex.attav

sina förskriv-back återföring, reaktioner sina beteenden t.ex.på
Återföringen reflexioner kring erfa-ningar. ligger till grund för nya

renheter, tidigare kunskaper ochvilket resulterar i omvärdering av
attityder. sålunda inte främstSyftet med professionellt lärande är att

för omvärde-direkt överföra information förutsättningarskapautan att
ring.

Fortbildande till del karaktärenläkemedelsinformation har stor av
informatörer/sänd-erfarenhetsutbyte ochmellan förskrivare/mottagare

Sändarna fortbildningen. fråga läke-vanligen initiativ till Itarare. om
medelsinformation förskrivarstöd den initiativtag-är mottagarensom
ande Förskrivaren vilket kan påverka valetsöker informationparten. av
medier m.m.

1 Uppföljning och utvärdering läkemedelskommittéernas ochorganisationav
yñmktion, projektrapport från Socialstyrelsen 1996.
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informationsverksamhetHuvudmännens3.2

Förslag

fort-förskrivarnasförövergripandebör haHuvudmännen ansvar0
bildning.

förmedlashandförstabör iläkemedelsinformationFortbildande av0
förskrivare.medkontaktdirektiapotekareochläkare

informationföroperativthabörLäkemedelskommittéema ansvaro
lagfástas.börförskrivare. Ansvarettill

regel-börrekommendationerochläkemedelslistorKommittéemas0
översikt.nationellisammanställasbundet en

för förslagenMotiv

handförstaisjukvårdeninom ärläkemedelsinformationFortbildande
ochhuvudmännenVårdgivareangelägenhet.regionalochlokalen

kompetensdenharpersonalenförverksamhetschefer har attansvar
1994:953lagenEnligtläkemedel.hanteringförerfordras omavsom

ocksådetsjukvårdenoch ärhälso-inompersonalföråligganden en
yrkes-underhålla sinenskildedenför attangelägenhet och ett ansvar

delentillfullgörsskyldighet störstaDennamässiga kompetens. genom
ellervardagligt,ideltarsjukvårdspersonaloch övrigläkare meratt

initiativ delpåVidareerfarenhetsutbyte. egetmindre tarspontant man
läkeme-material frånoch ifacklitteraturläkemedelsinformation iav

myndigheter.ochdelsföretag
läkeme-ifortbildningsystematiskocksåkrävsDärutöver meren

läkemedels-sjukhusin påpatientermångaAlltfördelsfrågor. tas g.a.
förskrivningaravvikerutsträckningalltförproblem, irelaterade stor
läkemedel harförkostnaderochrekommendationersakkunnigafrån
ska kunnafortbildningdagensförsnabbtalltförhöjdenskjutit i att an-

kostnadsökningenpåpekasdockbörtillfredsställande. attDetvarases
falli fleraocksådyraretillkomstenmedsammanhängerdelvis menav

effektivare preparat.

läkareFortbildning av

genomslag påfårverksamhetenlöpande stortbeslut i denLäkarnas
läkemedel. Trotsförkostnadernapåinte minstsjukvårdskostnadema,

avseende påmedpassivarelativtförhållit sighuvudmännendetta har
indu-tillmedverkatdeDärmed har attläkemedelsfrågor.fortbildning i
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och utsträckning för dennastrin delvis Apoteksbolaget i stor svarat
viktiga funktion.

initieras inom sjukvårdenfortbildning läkemedelsfrågoriDen som
och klinikmöten.bedrivits vid specialist- Ihar tidigare huvudsakligen

allmänläkare i primärvårdenväxande ocksåutsträckning engageras nu
läkemedelsförskrivningen iför den övervägande delensom svarar av

med allmän-denna fortbildning. finns idag cirka 250 5-10Det grupper
bedrivsläkemedelsfrågor. Där detläkare deltar i fortbildning kringsom

erfarenheterna positiva.systematisk fortbildning primärvårdeninom är
samordnad medgäller särskilt primärvårdens fortbildningDet ärnär

dock intefortbildning inom sjukhuskliniker. Verksamheten uppmuntras
resulterat i allmäntalltid huvudmännen och har hittills inte ett ge-av

nombrott för fortbildning allmänläkare.av
Landstingsförbundet och Läkemedels-avtal gäller mellanDet som

vilkenindustriföreningen möjlighet ihuvudmärmen avgöraatt ut-ger
skasträckning informationföretagens erbjudanden accepteras,om

information ska förmedlasvilka frågor ska behandlas, ochnärsom var
deltaz. klinikeroch vilken ska Sålunda och vårdcent-personal tarsom

inforrna-raler vanligen till skriftliga erbjudanden muntligställning om
tion. denna information in-Det torde dock höra till undantagen äratt

fortbild-tegrerad i verksamhetsbetingade individuellaoch styrd av
ningsplaner.

författning och sjukvårdenEnligt kvalitetsystem i hälso- ärom
fortbildninghuvudmännen skyldiga planer för löpandeupprättaatt av

fortbildningpersonalen. ska säkrasVerksamhetens utveckling genom
grundad Socialstyrelsen ska i sinpå konstaterade utbildningsbehov.

författ-verksamhetstillsyn bedrivs enligtbevaka kvalitetsarbetetatt
till författ-ningen. huvudmännen leverkan ifrågasättasDet uppom

ningens bestämmelser läkemedelsområdet.fortbildning inomom
Huvudmännen för fortbildande läke-bör sålunda störreettta ansvar

det gäller bedrivamedelsinformation aktiv rolloch spela när atten mer
sådan informationsverksamhet. i framtideninnebär inteDet att man
helt kan fortbildningen. Offentligavstå från industrins insatser i
läkemedelsinformation beroende den sakkunskap utvecklasär av som
hos och förmedlas från sålunda befogat ocksåproducentema. Det är att
framgent företagen fortbildning läkare då huvud-iengagera av men

initiativ och villkor.männens

2 Regler för läkemedelsinformation information utbildningAvtal ochsamt om
mellan Landstingsförbundet och bilaganLIF, 2.3.
3 Socialstyrelsen FS 1996:24
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Informatörer

Sjukvårdens förskriv-kultur och traditioner, den obegränsadenärmast
ningsrätten och avsaknaden sanktioner begränsar möjligheterna attav
få gehör Eftersomför läkemedelskommittéemas rekommendationer.
information därmed medlet för åstadkomma följsamhet börendaär att
denna verksamhet Fortbildandebästa möjliga förutsättningar. läke-ges
medelsinfonnation måste få kosta.

Personliga informatörer sådan förutsättning. Personlig rådgiv-är en
ning sakkunniga information via publika-effektivt enbartär änav mer
tioner och andra tekniska medier. Behovet informatörer samman-av
hänger också med komplicerat.ämnesområdet äratt

Professionella för budskapvanligen lyhörda frånärgrupper mer
kolleger från Jämförande,informatörer inte tillhör kåren. be-än som
handlingsinriktad läkemedelsinfonnation kräveroch problemorienterad
informatörer talar för i ökadmed medicinsk kompetens. Det att ut-
sträckning till kollegema. Infonna-läkare informatörerengagera som
tionsuppgifter bör sekundäri sådana fall ingå i tjänsten och inte vara en
uppgift intresse föreligger uppgifter så tillåter.och övriganär

Uppgiften för förmedla informationdessa informatörer ochär att
diskutera terapi behov och intressemed utgångspunkt från mottagamas
och läkemedelskommitténs förutsättsställningstaganden. dessaDet att
informatörer vanligen landstinget.hämtas från de leden inom Medegna

hellerovanstående sålunda inte kategori läkare, inte till-avses en ny
resande läkare infonnationskonsulter.fungerar Iexternasom un-som
dantagsfall kan anlitaläkemedelskommittén dock ha anledning att t.ex.

klinisk farmakolog läkemedelsintensiveller specialist inomen en en
specialitet utifrån.

Enligt uppdraget farmakologemasska jag särskilt belysa de kliniska
inforrnationsroll. Därför bör det framhållas denna specialitet haratt
medverkat i utvecklingen området problemorienterad läkeme-inom
delsinformation och regionala läkemedelsinfonna-tagit initiativ till
tionscentraler se bilagan Klinisk farmakologi har fortlöpande3.7. ett
samarbete med övriga specialiteter farmakoterapi. hundratal läkarei Ett
inom olika specialiteter har fått sin vetenskapliga skolning vid institu-
tionerna i klinisk farmakologi. Kliniska farmakologer samarbetar peda-
gogiskt och vetenskapligt Läkemedelsverket industrin.med såväl som

betydandeEn del offentligadet basmaterial utarbetas inom denav som
läkemedelsinformationen från dessa avdelningar.emanerar

Också apotekare behövs informatörer ochtill förskrivare övrigsom
sjukvårdspersonal medverkande i läkemedelskommittéer.samt som
Förutom apotekare har värdefull läkemedelsprodukterkunskapatt om
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kan de också förmedla erfarenheter från apoteken allmänhetensom
konsumtionsvanor och läkemedel.attityder till

Apoteksbolagets insatser information till sjukvårdenmed redovisas
i bilagan 3.4. Enligt uppgift från Apoteksbolaget besökte apotekare
hälften vårdcentralema och fjärdedel3-4 gånger år 1-2av per en

Övriga NöjdKundIndeXgånger år. vårdcentraler besöktes inte. Iper en
studie svarade drygt 800 distriktsläkare frågor apotekamasom
informationsträffar. Träffarna fick genomsnitt betygeti 75 på skalaen

primärvårdsläkares0-100. studieI information för accepteradeen av
89 läkarna bli informerade apotekare. Läkare fickprocent attav av som
besök apotekare ändrade sina behandlingsrutiner deså attav mer

studie°överensstämde med aktuella riktlinjer. apotekareI en av som
förmedlare läkemedelskommitténs rekommendationer sjönk kostna-av
den för ifråga med under25 tvåårsperiod. Ipreparaten procent en en
studie7 läkare och apotekare informatörspar skiftade förskriv-av som
ningama från dyrare till billigare och från icke rekommende-preparat
rade till rekommenderade preparat.

Enligt proposition 1996/97:27 ska huvudmännen kunna köpa sådana
informationstjänster apoteken Apoteksbolaget idag levererarav som
inom för avtalet med Alternativt kan huvudmännen köpastaten.ramen
tjänster från håll eller bedriva verksamheten med personal.annat egen

Tillämpningen moderna pedagogiska metoder för lärande krä-vuxetav
informatörer med förmåga stödja lärprocessen. Informatöremaattver

ska bistå med feedback förskrivarnaspå praxis och initiativ tillta re-
flexioner kring val läkemedel och behandling. Dessa metoder harav
framgångsrikt i denågra studier refererades i bilaganprövats av som
3.10. Urvalet informatörer bör därför inte bara grundas sakkun-av
skap inom läkemedelsområdet också på pedagogisk förmåga ochutan
de bör viss metodutbildning uppgiften.förges

enlighetI med förslag läkemedelskommittéerna ska ha operativtatt
för läkemedelsinforrnationen bör kommittéema också föransvar svara

rekrytering informatörer bland läkare och apotekare verk-ärav som
i regionen. läkarkårenInom bör i första hand rekrytera kli-samma man

4NöjdKundIndex Apoteksbolaget december 1996
5 Bridging the between guidelines and clinical akademiskpractice,gap
avhandling, Rolf Wahlström, Stockholm 1997.
6 Prescribing and drug Efects of formulary recommendationspatterns costs:
ana pharmacists information Anderscommunity Ekedahl al, Int.campaigns, et
J Pharm Pract 1994;2:1954-8
7 Drug attitudes and behaviour of generalprescriptions Anderspracititioners,
Ekedahl al., Eur Clin PharmacolJ 1995 ;47:38 l-3 87et
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niska farmakologer specialiteten finns företrädd i regionen och lä-om
kare kliniskt verksammaär inom läkemedelsintensiva specialiteter.som
Läkare den kategorin torde vanligen ha hög trovärdighetav senare

förskrivare/kollegorgentemot och förmåga farmakoterapin isättaatt
totalt behandlingsperspektiv.ett
Om informatörer har anknytning till akademiska institutioner med

professionell läkemedelskunskap och litteraturdatabasresurser bidrar
det till informationens vetenskapliga förankring. Vidare bidrar det till
trovärdighet informatörema väl förankrade i sinaär respektiveom
specialitetsföreningar. Genom verka för konsensus på nationell nivåatt
begränsar specialistforeningama förekomsten lokala variationer iav
läkemedelsfrågor. Den eftersträvas i frågor behandlingsamsyn som om
med läkemedel och sjukvårdande behandling bör fokuseras påannan
sjukdomsgmpper, inte på förvaltningsenheter landsting, kommuner.

Läkemedelsinformation har hittills i utsträckning handlatstor om
läkemedel medan information existerande terapier varit efter-nya om
Flera specialitetsföreningarsatt. bygger diagnosvisa, nationellanu upp

register för uppföljning och utvärdering gällande behandlingt.ex. av
diabetes och reumatoid artrit. Informatörema kan bli effektiv kanalen
för förmedling läkemedelsinformation från sådanaav som genereras
register. Vidare bör infonnatörema förmedla muntligen och genom-
distribution centralt framställd läkemedelsinfonnation.-

Läkemedelsinformationscentralerna LIC, bilagan 3.7, knutnase
till klinisk farmakologiska avdelningar vid akademiska sjukhus och
med etablerat samarbete riksnivå,ett viktig källa förär en annan
informatörer på landstingsnivå. harLIC bl.a. till uppgift värderaatt
publicerad vetenskap inom läkemedelsomrâdet. finnsDet redan idag ett
visst samarbete mellan läkemedelskommittéer och LIC.

Muntlig information måste bygga på mellan sändare ochsamsyn
informatörer vilket främjas informatörema har visst inflytandeattav

budskapen.över Läkare och apotekare ska delta i fortbildningensom
förskrivare bör därför knytas till läkemedelskommittéema också iav

den verksamhet utveckling rekommendationer.som avser av

Läkemedelskommittéer

Från och med år 1997 ska det enligt lagen 1996:1157 läkemedels-om
kommittéer finnas eller flera läkemedelskommittéer i varje lands-en
ting. Förväntningar tidigarepå läkemedelskommittéers möjligheter att

infonnationsflödenstyra och förmedla kunskaper hade inte infriats. I
proposition 1996/97:27 framhålls därför vikten de lagregleradeattav
kommittéemas råd och rekommendationer når till kliniker, specia-ut
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Vidare påpekas kom-primärvârdsenheter.listmottagningar och att
behovet infor-identifieramittéer och förskrivare tillsammans bör av

mations- och utbildningsinsatser.
utfärda rekommen-Läkemedelskommittéemas huvuduppgift är att

Rekommendationema ska grundasläkemedelsanvändning.dationer om
bristerkommittéema finnervetenskap beprövad erfarenhet.på och Om

vid behov erbjudade lageni läkemedelsanvändningen ska enligt
avhjälpa bristerna".förhälso- och sjukvårdspersonalen utbildning att

infonnationsuppgift. bakgrunddefensiv Motoch negativDetta är aven
uppfatta erbjudandeskulle kunnalagtexten förskrivare ettt.o.m. omen

läkemedelskommittén.utbildning reprimand frånsom en
strategisk möjlighetEnligt min mening bör information enses som

före-åtgärd till påförskrivningsmönstret, inte att taatt styra som en
föreslogs kommittéemastill lagenkommen anledning. förarbeteI att

sjukvårdspersonalenuppgift medverka tillbl.a. skulle att attvara
läkemedelsfrågor. påpekade ocksåfortlöpande 2000utbildas i HSU

fortbildningsaktiviteter för förskrivamakommittéema borde initieraatt
och följa till rekommendationerna.deras följ samhetupp

utarbeta rekommen-uppgift vidKommittéemas bör inte attstanna
för rekom-ocksådationer läkemedel de bör attettutan ansvargesom

för övrigtkan knappastmendationerna fram till förskrivarna.når Det
enskilda landstingettill dethuvuduppgift utveckla särskilda,attvara en

hand bör kom-förstabundna rekommendationer i läkemedelsfrågor. I
behandlingsräd ochmittéema för nationellt erkändaoch följaut upp

läkemedelsrekommendationer.
med informationarbetar aktivtMellan läkemedelskommittéer som

öka förskrivar-fältet tordepå och förskrivare skapas kontakter som
ställningstaganden också demförståelse för kommittéemas men genas

ökade möjligheter påverka rekommendationerna.att
med vad Socialsty-Mina förslag i detta avseende överensstämmer

projektrapport9. kostnadsansvaretrelsen anför i sin anledningI attav
föreslår myndig-för läkemedel i överförs till landstingenvårdöppen

ska sigheten huvudmännen läkemedelskommittéer påtasinaatt genom
förskrivningenför de ska följafortbildning ochstörre att uppansvar

iaktivt. Enligt bedömning krävsSocialstyrelsens mer resursermer
läkemedelsin-form arbetstid för ska kunna förakommittéema utattav

formationen till förskrivarna.
bör fastställas medLäkemedelskommittéemas inforrnationsansvar

läkemedelskommittéer.komplettering lagen Det1996:1157en av om

8Reform på SOU 1221995:recept
9 ochUppföljning och läkemedelskommittéernasutvärdering organisationav
funktion, projektrapport Socialstyrelsenfrån 1996.
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blir då tvingande för huvudmännen erforderligaavsättaattmer resurser
för kommittéemas verksamhet.

Enligt förarbete till lagen läkemedelskommittéer förbör sin egen
kompetensbefordran läkemedelskommittéer,samverka med andra
forskning och berörda statliga myndigheter. Hittills harnärmast samar-
betet vanligen begränsats till kontakter mellan kommittéer i angrän-
sande landsting.

syfteI utvidga samarbetet omfatta hela landet bör kommitté-att att
läkemedelslistor och rekommendationer sammanställas centraltemas

och återföras till sjukvården. Sammanställningen blir dokumentationen
minsta och spridningen i uppfattningarnärmareav gemensamma av
läkemedel och farmakoterapier. kommer därmed visaDen lati-attom

tudema för vad bedöms erfarenhet.vetenskap och beprövadsom vara
Vidare sammanställningen kommittéerna möjlighet jämföra sinaattger
bedömningar vilket ibland kan leda Förfarandettill omprövningar.
liknar den så kallade Delphimetoden för expertbedömning och har sin
motsvarighet i förskrivarnas möjlighet jämföra sina förskrivnings-att
profiler.

Tidigare sammanställningar läkemedelskommittéemas listor ochav
rekommendationer i Läkemedelsboken bort eftersom de intetogs an-
sågs fylla någon informativ uppgift. Med tillkomsten lagstadgadeav
läkemedelskommittéer blir situationen dock kompetensDenen arman.

dessa kommittéer har torde öka intresset för kommittéemas be-som
dömningar.

Statens råd för läkemedelsinformation nedan börse försvara
sammanställningen och för jämförande kommentarer.

3.3 Statlig informationsverksamhet

Förslag

Ansvaret för samordning, produktion och distribution statlig0 av
läkemedelsinformation bör samlas i myndighet. Med rådandeen nu
uppgiftsfördelning inom läkemedelsområdet bör Läkemedelsverket

denna myndighet. Innan beslut fattas i frågan bör de praktiskavara
konsekvenserna för berörda aktörer kartläggas. Läkemedelsverket
bör för denna kartläggning i samråd med Socialstyrelsen ochsvara
SBU.
Till Läkemedelsverket knyts Statens råd för läkemedelsinformation.0
I Svenskt Medicinskt Fönster utvecklas särskilt läkemedelsföns-ett0

för statlig läkemedelsinformation.ter
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förskrivarstöd med koppling tilltillLäkemedelsfönstret utvecklas0
receptförskrivning.datoriseradförsystem

Motiv för förslagen

Samordning och produktion

och tillförsta handförskrivama bör iLäkemedelsinformation till över-
själva och derasför förskrivamaangelägenhetvägande delen vara en

och derasför huvudmännenkårorganisationer samt gemensamma
de vetenskapligainformationssändareinstitutioner. Andra viktiga är

institutionerna.
information direkt till för-förhar ocksåDärutöver staten ett ansvar

Läkemedelsinformationen frånskrivare och via läkemedelskommittéer.
huvudmännensoch kompletterastatliga myndigheter ska understödja

f°ardetta område inteagerande inominformationsverksamhet. Statens
och lokal informations-regionalska stimulerahämma tvärtomutan

verksamhet.
andra institutionersöverföraförslag inteSyftet med mina är att
Ambitioneninstitutioner.informationsverksamhet till statliga är att

för. Träff-odiskutabelt skaförbättra den information staten svarasom
underlättas, kostnadernainfonnationssökning skasäkerheten ska öka,

statliga läkemedels-deneffektemaska minska och i slutändan ska av
ökad professiona-första handdetta iinformationen öka. Medlen för är

litet, samordning och IT-distribution.
och andrastatligaCentrala och institutionermyndigheter utger--

och andra tryck-boktitlarskriftserier,antal tidskrifter, löpandeett stort
del till förskrivaretillriktar sigsaker läkemedel. Utgivningen storom

med inbördesaktörersjukvårdspersonal. Mångaoch övrig över-
utbudet statligrisk förinforrnationsuppgifter skaparlappande att av

och budskapen inteöverblickaläkemedelsinformation blir svårt attatt
i alla avseenden.överensstämmer

aktörema iframgår hurdet förekommer överlappningarAtt av
Landstingsförbundet gersig.Svenskt Medicinskt Fönster presenterar

utveckla sjukvår-aktiviteter i syftekunskap och attrapporterarny om
läkemedeltillseLäkemedelsverket skadens kvalitet och resulta . att

medicinskautvärderarSBUanvänds på kostnadseffektivt sätt.ett
förmedlarSocialstyrelsenmetoders och kostnader.riskernytta

kvali-informerarsjukdomarkunskap och riktlinjer för vissa samt om
sjukvården. Spri informerarochsäkerhet och risker inom hälso-tet,

i medicinsk praxis.och variationerVerksamhetsuppföljningom
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kompetens inom ornrå-sändamasOklara skapar osäkerhetgränser om
värde.det och därmed informationensom

Informationsmyndighet

handel SOU 1998:28Läkemedel vård ochhuvudbetänkandetI i pre-
Läkemedelsver-Socialstyrelsen ochmellangränsdragningsenteras en

Följande punkterverksledningar.ket gjorts myndigheternassom av
gäller information.

LäkemedelsverketSocialstyrelsen och överens att:är om
utvärdering ochuppföljning,för tillsyn,Socialstyrelsen ansvarar

användning.läkemedel ikunskapsförmedling avseende
effektiva, säkraläkemedlenförLäkemedelsverket ärattansvarar

deinformation förbloch god kvalitet verkar attsamt a genomav
kostnadseffek-ochändamålsenligtanvändes och distribueras ett

tivt sätt.

Socialstyrelsen natio-skillnad mellanKonstaterades det finnsatt en
workshoprekommendationerLäkemedelsverketsnella riktlinjer och

workshoprekommenda-medannormerande,i det riktlinjerna äratt
kunskapsunderlag.tionema utgör ett

undvikaplanering forKonstaterades vikten attav gemensam
inleda utvidgatdubbelarbete. ochSoS LV överens ettattomvar

och SOTA.det gäller workshopssamarbete när

arbetsgruppoch denSoS LV överens att somgemensammavar om
ocksåi vilkenMedicinskt SMFfinns avseende Svenskt Fönster

fortsättningen ska ökaingår, iLandstingsförbundet ochSBU, SPRI
sina det gäller planeringsfrågor.insatser när

öka i framtideninformationsbehovet kommerKonstaterades attatt
omfattarinformationoch Socialstyrelsens det gällernäratt ansvar

Läkemedelsverketsterapier där läkemedel flera.utgör ansvaren av
använd-rekommendationeromfattar produktbeskrivningar och om

läkemedel.ningen specifika läkemedel och grupper avav

för infor-Information: Konstaterades huvudmännen haratt ansvar
mation till hälso- och sjukvården.
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ochföljaför ut-atttillsynsansvarharSoS ettsamt uppett ansvar
läkemedelskommittéemaochhuvudmännenvärdera svarar uppatt

informationsansvar.sittmot
ochtill förskrivareläkemedelinfonnationförharLV omansvar

läkeme-försefördessutomharapotekspersonal. atttill LV ansvar
utbildning.ochunderlagmeddelskommittéema

myndig-dag inteiallmänhetentillLäkemedelsinformation är en
industrin. Konsta-ochApoteksbolagetskötshetsuppgift utan avav
IT-tekniken.denbelysningf°arfråganterades att nyagenomny
övervakningenförLVochSoS LV attär överens avansvararom

om läkemedelinformationproduktorienteradei deninnehållet som
andraochhjälp ITmedförskrivareochallmänhetdistribueras till av

masskommunikationsmedel.
uppfölj-tillsyn,förSoSochSoS LV attär överens ansvararom

apotekspersonaleninfonnationutvärderingning och avsom gesav
lokalt.förskrivareoch tilltill allmänheten

kunskapsfönnedlingförskainnebär SoSGränsdragningen att svara
läkemedel.medbehandlingdvs.användning,läkemedel iavseende

användsläkemedelförverkainformationska attockså LVMen genom
SoSi moment:ändamålsenligt Tematpå ettsätt. an-senareupprepas

fleraläkemedeldärterapier utgörinformationgäller en avomsvar
använd-rekommendationeromfattarterapier medan LV:s omansvar

roll-läkemedel. Dennaläkemedel ochspecifikaningen avgrupperav
vilkenMedföruppfattadock svårfördelning kan mottagarna.attvara

för vetenskaputtryckbudskapetsig sändaren Geruttalarkompetens
områdeterfarenhet inomoch beprövad

tillSoSsjukvården begränsastillinformationVad gäller ansvar
och läke-huvudmännensutvärderingochtillsyn uppföljningsamt av

direktharinformationsverksamhet. LV ettmedelskommittéemas mer
förse läke-ochläkemedelförskrivareinformera attför att omansvar

utbildning.ochmed underlagmedelskommittéema

läkemedelsinfor-statligadensamordnaförfinns flera motivDet att
i myndighet:mationen en

utfomminginnehåll,bör tillläkemedelsinfonnationenstatligaDen
behov.förskrivamas Detdvs.tidsmässigtoch mottagarnas,motsvarar

infor-bedömningarifrågasändarledetsamordning iförutsätter avom
ochattityderkunskaper,mationsbehov med ledning mottagarnasav

beteenden.
attityder.kunskaper ochförskrivaressaknas dokumentationIdag om

rekommenda-läkemedelskommittéemastillVetskap följsamhetenom
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tioner förskrivamas beteende begränsas till vad kan utläsassom av- -
strövisa förskrivningsstudier. Dessa studier inget orsaker tillsäger om
avvikelser från vad optimal läkemedelsbehandling. Detsom anses vara
kan finnas godtagbara medicinska och patientrelaterade förklaringar.
Avvikelser kan också bero på förskrivare okunniga, inteäratt

givna rekommendationer, ligger före eller efter kollegema iaccepterar
och terapier, vill visst läkemedels-acceptans preparat ettav nya gynna

företag, Orsaker till avvikelser förskrivningoch tveksam måstem.m.
kartlagda för informationen ska kunna till olika mål-attvara anpassas

behov.gruppers
En samordningsansvarig myndighet bör löpande kartlägga behovet
läkemedelsinfonnation fastställaoch mätbara mål för styrning,av upp-

följning och utvärdering infonnationsverksamheten. Förutom effekt-av
mål bör också mål gäller spridning publikationerman ange som av
inom definierade målgrupper, teknisk och kunskapsmässig tillgäng-
lighet och grad utnyttjande, upplevelser kreativa elementav av av
språk, grafik, etc., värdering infonnationsmöten och informatörer,av
m.m.

Samordningsmyndigheten bör också följa och utvärdera denupp
statliga infonnationsverksamheten. Myndigheten ska kunna redovisa
effekter genomförda informationsinsatser vilket bl.a. ska utgöraav
grunden för beslut den fortsatta verksamheten.om

I samordningsuppgiften bör vidare ingå begränsa infonnations-att
insatsema till områden och målgrupper där föreliggerdet behov av
infonnation. Utgivning trycksaker, publicering på internet och doku-av
mentation i andra media ska dokumenteradestyras mottagarnasav
behov, inte utgivamas önskemål profilera sig på infonna-attav om
tionsmarknaden. Antalet tidskrifts- och boktitlar bör kunna begränsas

utmönstring överlappande information och upplagorna kunnagenom av
minskas anpassning till efterfrågan och läsvanor.mottagarnasgenom

Samordningsmyndighetens produktionsansvar vilkenoavsett myn--
dighet för infonnationsunderlaget stordriftsfördelarsom svarar ger-
med lägre kostnader för redaktionellt arbete, teknisk produktion och
distribution. Med samlad produktion finns underlag för inomatten
nuvarande ekonomiska för olika infonna-experterramar engagera
tionsfunktioner bilaganse avsnitt 1. Rationaliseringsvinster denav
föreslagna organisatoriska förändringen bör sålunda användas för att
höja kvaliteten i verksamheten.

harJag i huvudbetänkandet Läkemedel vård och handel pekat påi att
de organisatoriska gränsdragningsproblemen längrepå sikt bara kan
lösas helt tillfredsställande för hälso- och sjukvårdensom man samman

Övergångsvisstatliga tillsynsuppgifter till myndighet. har den lös-en
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tillsammansLäkemedelsverketochSocialstyrelsenförordatsning som
vad gäller informations-beskrivitsochkommit överens ovansomom

föröverenskommelsenuppgiften. Min tolkning ansvaretär att omav
myndighet såpåska läggasläkemedelsinfonnationenstatligaden en

Socialstyrel-Läkemedelsverketmyndighet änbör denna snararevara
sen.

förslag bl.a. frånminautgårföregående kapitelframhölls iSom
skaläkemedelsinformationOffentliggrunduppfattningar.följande två

läkeme-läkemedel ochinnebärhelhetssynuttryck för attsomenge
med altema-tillsammanssammanhangin i vidaredelsbehandling sätts

prio-behovskaVidarekompletterande terapier.tiva och mottagamas
ska fördelasinformationsverksamhetenförriteras. Hur ansvaret

mottagarintresset.underordnasmyndigheter måste
produktkontrollmyndighetenpåhela informationsansvaretläggaAtt

grunduppfattningar. Jagfrån dessaLäkemedelsverket innebär ett avsteg
informationsverksamhetsamordnadvärdetdock är stortattanser av en

ifråga förkan kommaLäkemedelsverketoch det bara äratt upp-som
överenskommelse. förordarJagmyndigheternasgiften med hänsyn till

och långt detövergångslösning sådärför Läkemedelsverket,att som en
ochför samordninguppgiftenpraktiskt möjligt, åläggsär att pro-svara

sjukvården.läkemedelsinformation tillstatligduktion av
i vilka konse-få klarhetunderlagfrån tillgängligtDet svårtär att

inforrnationsarbete.verkens Denf°ar för de bådakvenser detta förslag
måldärför betraktasansvarsfördelningen fårföreslagna ett somsom

för dekonsekvenserpraktiskasinabör undersökas vadnärmare avser
Läkemedelsverket får i uppdragdärförberörda verken. föreslårJag att

Socialstyrelsen och SBU.samråd medsådan genomgång igöraatt en
med andra statligakontaktfråga ocksåLäkemedelsverket bör i denna ta

läkemedelsområdet.aktörer inom

Informationsråd

läkemedels-ifrågakvalitetsfaktomTillförlitlighet den viktigasteär om
informationensden statligauppfattninginformation. Förskrivamas om

infonnationsfunktionemastrategiskatillförlitlighet torde öka deom -
samordnas iutvärderingmålsättning ochbedömning behov, enav -

f°arInformationenmålgruppen.inominstitution med högt anseende
enhetlig läkemedels-tillbidradärmed auktoritet bör kunna meren som

erfarenhet.beprövadvetenskap ochanvändning grundad på
harmeriterade specialisterAnalogt med huvudmännens ettmestatt

merite-landetsläkemedel börinflytande törskrivningen mestöver av
specialister inom områdenalämpaderade och för uppgiften i övrigt väl
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ekonomispecialiteter,medicinskafarmakologi, övrigafarmaci, klinisk
statliga läkemedels-deninflytandebeteendevetenskap haoch överett

i Statensbör ingådisciplinerFöreträdare för dessainformationen. ett
Läkemedelsverket. Rådettillknytsläkemedelsinformationråd för som

olika områden.inomspecialistgruppernätverkbör förse sig med ett av
läkemedels-sammanställningnationellaför denRådet bör avsvara

föregående.i detföreslagitrekommendationer jagkommittéemas som

-medierIT

internet iutvecklingensnabbaallmänhet och denför iIntresset IT av
relativt lågastandardiseradesynnerhet har resulterat i programvaror,

inforrnationsöver-säkeroch relativttillkostnader för anslutning näten
fått ökadolika intranetharspridningen internetföring. takt medI av

ellerorganisationerinomanvändning. internaIntranet nätär grupper av
ochinterntenklare lösaSäkerhetsfrågororganisationer. än externtär att

iinformationenaktörerna kan ha kontroll nätet.över
läkemedelsinformationIT-baseradfor sända ärFörutsättningarna att

för dörren. Iutveckling stårrevolutionerandegoda redan idag och en
television påvisadesradio ochdigital sändningutredning aven om

utveck-för snabbskapardigitala motorvägarvilka möjligheter som
Digitalisering TV-nätetinformationsteknologin i Sverige.ling avav

har redan påbörjats.
med hän-läkemedelsinformationlämpade förIT-medier särskiltär

Läkemedelsverketområde.dettatill den snabba utvecklingen inomsyn
till-läkemedel. Dessutom80-taloch godkänner årligenprövar ett nya

generiskaberedningsformerindikationer, styrkor,kommer samtnya
cirkainnebär dettaläkemedel. Totalttill tidigare godkändavarianter

befintligautökningarläkemedel elleransökningar år450 avnyaper om
vilka inte krävsändringar förläkemedel. Därtill kommer cirka 0002 ny

därför flexiblaförutsätterläkemedelsinfonnationenansökan. Aktuell
och ändraskompletteraskostnad kanmedier där innehållet till låg

snabbt och med korta intervall.
relativtläkemedelsinformationIT-baseradFörutsättningarna för är

utsträckningidatoriseradgoda sjukvården. Primärvårdeninom är stor
besöksplanering, kallel-laboratoriedata,med för joumalföring,system

snabbt.Datamognaden ökar Förpersonalplanering, etc. yngreser,
såväl iinformation i databasersökamänniskor det naturligt aktivtär att

biblioteksvärlden hålleryrkesverksamheten privatlivet.i Inomsom
kommerinforrnationsförsörjningenmedicinskaför troligt denattman

10 till multimedia,massmedia SOU 1996:25Från
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radikalt förändrad efter sekelskiftet. stället förI serviceatt straxvara
med kopiering vid forskningsbibliotek kommer enligt dessa be-man
dömningar kunna söka hämta önskad information från hemmenochatt
och arbetsplatserna.

i nuläget uppenbart statlig sjukvårdsinfonnation inklusiveDet in-är att
formation läkemedel förmedlasi växande utsträckning i IT-medierom

bilaganse Utvecklingen IT-baserad läkemedelsinformation3.9. av
bör emellertid intensiñeras. resursutnyttjande,på standar-Krav tempo,
disering och för statliga aktöremastalar samordna de verk-styrning att
samhet inom detta område.

Högt i utvecklingen statligt kommunikationssystemtempo ettav
skapar incitamentet för andra centrala aktörer och för huvudmännen att

på riksomfattandeanpassade till det Närsatsa ärsystem systemet.som
det gäller kommunikation lösningar föredra framförär attgemensamma
regionala och lokala särlösningar. Problemen med mångfald tek-en
niska och sjukvårdensystemmässiga ADB-lösningar inom utgör en
varning i detta avseende. Vad vidare talar för högt denärtempo attsom
offentliga sektorn bör ligga före utvecklingsarbeteti indust-närsteget

förskjuterrin sin strategi från information via läkemedelskonsulter till
IT-baserad information. förskjutningsådan ökar behovet objek-En av
tiva offentliga informationstjänster på internet.

Mänskliga och tekniska idag i olika statligaresurser engagerassom
IT-projekt kan utnyttjas effektivt i sammanhållet och övergri-ettmer
pande projekt. För utveckling IT-medier krävs redan i tidiga skedenav
relativt stora resurser.

Spridning och användning för offentlig läkemedelsin-IT-medierav
formation främjas för sjukvården standards medav gemensamma avse-
ende på innehåll, presentationsfonner och teknik. I sammanhålletett
statligt finns möjlighet utveckla standards.system att gemensamma

Statliga aktörer i olika konstellationer samråder och samverkar i ett
flertal IT-projekt. Styrningen mål och kraften imot gemensamma
genomförandet ökar dessa fåraktörer huvudmanom en av ansvar som
för utveckling och drift sammanhållet statligtett system.av

ochFrån med december Svenskt Medicinskt1997 Fönster inter-är
hemsida Landstingsförbundet,för Läkemedelsverket,net en gemensam

SBU, Socialstyrelsen och Spri. Genom utnyttja informations-att ny
teknologi för kontinuerlig återföringöverföring och medicinskav
kunskap vill aktörerna stödja hälso- och sjukvårdens medicinska ut-
veckling, stimulera medarbetarna i vården och förstärka patientens
ställning.
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samhälls-samladochöverskådligskaMedicinskt FönsterSvensk ge
medicinsktillvisarsjukvård. SMF vägenmedicin ochinformation om

läkemedels-läkemedel ochinformationinklusiveinformation om
natio-ochkliniskaSOTA-dokument,litteraturöversikter,behandling:

utvärderingar,vetenskapligakonsensusdokument,riktlinjer,nella
gäller speci-Vadbehandlingsrekommendationer,medworkshops m.m.

läkemedelsmonografrerproduktinfonnation i formläkemedelfrkt är av
till-biverkningarochriskerinformationproduktresuméeroch samt om

kva-informationtillingångocksågängliga via SMF. Fönstret är omen
sjukvårdsstatistik.ochstudierpågåendelitetssystem,

sig iorienteradet lättareskahemsidan attgöraDen gemensamma
material.sittdock föraktör stårVarje egetsamlade materialet.det

statligsökamöjlighetochöverskådlighetförbättrad attinnebärSMF
kanläkemedel,informationinklusiveinformationmedicinsk menom

samordningönskvärdpåbetraktasfortfarande vägen motett stegsom
ochmottagarsidanbehov pådokumenteradeledninginnehåll med avav
ochStandardiseringresursutnyttjande,kraven påhellerinte tempo,

utvecklingsfasen.istyrning
Läkemedelsverketbörsamordningsuppgiften taforInom an-ramen

Läke-för SMF.inomläkemedelsfönsterför utveckla ettatt ramensvar
och inteinformationskonceptsammanhålletbörmedelsfönstret ettvara

ochklassificering, layoutstruktur,Enhetligentré.bara gemensamen
information ivärderaochsökaunderlättar förgrafik attmottagarna

fönstret.
Landstings-sektorn,offentligadeninstitutioner inom t.ex.Andra

möjligheterbjudasbör attoch huvudmännen,förbundet, Spri presen-
kanalläkemedelsfönstret. Dennaiinformationläkemedelsrelateradtera

förbara stådockbör öppeni övrigtsjukvårdenochforskrivamatill
Läkemedelsver-utgivarenansvarigadensanktionerasbudskap avsom

formenhetligadenmedmåsteket. Presentationen överensstämma som
fönstret.gälla förska

örskrivarstödF

deeftersomförskrivarstödför motsvararlämpligasärskiltIT-medier är
söka,möjlighetflexibilitettillgänglighet, attställda krav på samthögt

läkemedels-utvecklingenVidinformation.och bearbetaöverföra av
läkemedelsinfor-statligpresentationsammanhållenfönstret till aven

information ibehovforskrivamassärskilt beaktamation bör avman
sammanhangsådanaställs ipatientarbetet.till Detdirekt anslutning

be-Förskrivarentillgänglig.snabbtinformationenhöga krav på äratt
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höver ibland till eller tillkunna överföra sökt information t.ex. recept
dokument för vidare bearbetning.egna

fastautvecklingsarbetet bör Läkemedelsverket på erfarenheterI ta
från förskrivarstöd, däriblandregionala och lokala till Janus-ansatser
projektet i utveckla ochStockholm. Huvudidén med detta projekt är att

förintroducera intuitivt och användarstyrt dataprogram förskrivningett
läkemedel och för förskrivarstöd. Läkemedelsinformationen skaav

uppdateras och bli hjälp-kontinuerligt läkemedelskommittéer ettav
för förskrivaren sitt förskrivnings-medel och utvärderaomprövaatt

mönster.
till informa-Förskrivare kan förväntas benägna sigatt tavara mer

tion mindre automatiskt informationeller än somsom exponeras mer
de på grund tidspress inte söker vid förskriv-spontantav m.m. upp
ningstillfället. från och medhuvudbetänkandet föreslås årI receptatt
2001 huvudsakligen ska dator för förmedling till apotek.skrivas på Ett
IT-baserat förskrivarstöd information med led-kan då leverera relevant
ning läkemedel, förskrivarendiagnoser och/eller symptomav som an-

i recept.ger
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tillLäkemedelsinformation4

konsumenter

patientinformation4.1 HSU 2000 om

betänkandet haroch förslag i Patientensynpunkterkapitel 2 återgavsI
till informationtillgångpåpekarHSU 2000SOU 1997:154. äratträtt

självbestämmande i vår-för möjlighetavgörande patientens utövaatt
och informationkommunikationbrister iden. Samtidigt konstateras att

återkommandevården.till klagomål på Ettvanlig anledningär pro-en
förut-behov ochtillinteblem information mottagarensär att anpassas

inforrnatio-förvissar sigvårdpersonalen inteochsättningar attatt om
uppfattats korrekt.harnen

kommunikation på-information ochbraFlera studier tyder på att
vård-positivt kortarekostnadermedicinska resultatverkar såväl som -

patienttill-bättrefärre behandlingar,tider, mindre och störreomsorg,
och övrigaresultat. Tidsåtgångenmedicinskafredsställelse och bättre

investeringar.därförför information kaninsatser somses
åliggandelagen ovan.seochInforrnationsplikten regleras i HSL

föreskrifterSocialstyrelsensiberörs ocksåInformation till patienter
Vårdgivarenkvalitetssystem.råd 1996:24och allmänna SOSFS om

bl.a. säkerställerkvalitetssystemetverksamhetschefen tillska via attse
Infonnationsskyldig-infonneras.närståendepatienten och dennesatt

informationenpåmed kravregleradheten ibland lokalt attär t.ex.
vårdsituationer.särskilt viktigaimåste innehålla vissa moment

knapphändig.alltför Förlagtexten i HSLHSU 2000 är attattanser
sjukvårdshuvudmännensinformationlyfta fram patientens till samträtt

såverksamhetenorganiseraföroch privata vårdgivares attattansvar
informationsplikt, föreslåruppfylla sinmöjlighetpersonalen attges

bestämmelseiinfonnationsskyldigheten reglerasHSU 2000 att egenen
iHSL.

individuellt anpassadska fåpatientenbör framgå lagenDet attav
vård och behandlingundersökning,information de metoder för somom

fårinformation inteviktenfinns. Fonnuleringen inskärper att gesav
för-aktuella patientensefter denslentrianmässigt måsteutan anpassas

beaktas patien-måsteOmständigheterutsättningar och behov. ärsom
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ålder, mognad och erfarenhet, eventuell funktionsnedsättningtens samt
kulturell och språklig bakgrund. behandlingsansvarigaDen personalen
måste också förvissa sig patienten har förstått innehållet i ochattom
innebörden den information lämnats.av som

Vad framförtHSU i detta sammanhang har i hög grad relevans för den
offentliga läkemedelsinfonnationen. Sjukvårdshuvudmärmen har upp-
enbarligen primärt och överordnat för läkemedelsinfonnationett ansvar
till patienter. Mina förslag i det följande med denöverensstämmer syn
på patientinformation HSU 2000 redovisat.som

4.2 Sjukvårdens information till patienter

Förslag

Läkemedelsinformation till patienter bör i första hand inom0 ges
sjukvården.
Huvudmärmen bör farmacevter informationför på mot-0 engagera
tagningar.

Motiv för förslagen

Patientperspektivet

allmänDet uppfattning sjukvården i fallär många sina pati-atten ger
ofullständig information förskrivna läkemedel och hurenter om om

läkemedlen ska användas. Därmed begränsas patientinflytandet över
valet läkemedel och sannolikheten för patienterna ska användaattav
läkemedlen såsom brister iDessa information till patienternaavsett.
bör åtgärdas där problemet uppstått, dvs. i sjukvården. Information vid
apoteken kan begränsa problemet. Följande bör vägledande ivara
ambitionen förbättra sjukvårdens information till patienter.att

Patienten bör få all relevant läkemedelsinformation redan vid sjuk-
vårdsbesöket. Om påpekanden angående biverkningar och varningar
för felaktigt bruk lämnas först vid utköp läkemedlet, kan det pati-av av

uppfattas dubbla budskap med risk för förskrivarens ordi-enten attsom
nation åsidosätts. kanDet också resultera i förtro-patientenatt tappar
ende för sin läkare.

Läkemedelsinformation ska problemorienterad. Rådgivningenvara
ska inriktas sjukdomenspå yttringar, på andra medicinska faktorer och
därutöver faktorerpå gäller den enskilda patientens levnadsvanorsom
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patient ochmellani kontakternaklargörsvilkalivsbetingelseroch
vårdteam.

ochmellan patientrelationförtroligsjukvård byggerGod en
sjukvårdsper-övrigocksåochhand läkaredvs. i förstavårdteam, men

patienten. dettaIoch kunskapmedkontaktdirektsonal har omsom
specialistsjuk-andraochdiabetes-hypertoni-,särskiltsammanhang bör
denna förtro-Finnsdistriktssjuksköterskor nämnas.sköterskor liksom

för läkeme-särskilt lyhördförväntaspatientenrelation kanliga vara
vårdteamet.delsråd från

ingående kärme-grundas påskabehandlingochläkemedelVal av
aktuella problemiinsikterförutominnefattarpatienten. Detdom om

andraterapierochsjukdomartidigare samtkunskapockså per-omom
Sjukvårdenspatientjournaler.idokumenterasintesonliga frågor som

individkunskapgrundas påsålundaläkemedelsfrågor kanrådgivning i
läkemedelsproñlerl.ocksåframtiden kanskeioch

till måsteska bidraläkemedelsbehandlinglindringochbotDen som
skaoch rådgivarePatientbiverkningsproblem.eventuellaöverväga

tillfriskna ellervärdetsubjektivadetbedömakunna attgemensamt av
tilloch lidandeobehagmedsymptomfri jämförteller mindrebliatt mer

förutsättningardärvid hamåsteRådgivaren attbiverkningar.följd av
respektive kansjukdomsinuppleverpatientenbedöma hurempatiskt

biverkningar.eventuellaupplevaförväntas
sjukvår-läkemedelsinformation iförförutsättningarOvannämnda

patien-mellanrelationenförtroligahanden.delvis för Denbaraden är
bristfälligkanpatientenkunskapenkan saknas,och läkaren varaten om

ochverkningaravvägningvidbiståempatiska förmågandenoch att av
patienterinformation medibegränsad. Bristerbiverkningar kan vara

avseende. Deti dettaläkarutbildningen äribristerockså berokan att
förbättraåtgärda förmåstehuvudmännen attproblemi så fall som

till patien-läkemedelsinformationende löserhursjukvården, oavsett
tema.

sin kansjukvården itidsbrist idelvis bero turProblemen kan som
sin in-likväl beaktamåsteHuvudmännenekonomi.ansträngdbero

förstärkseventuelltavseendeti detforrnationsplikt enligt HSL som
vårdkostnaderbeaktande deMed2000.frånenligt förslaget HSU av

ochunder-,patientergrund över-åsamkashuvudmännen attavsom
investeringgodocksåsannolikt attläkemedel detfelförbrukar är en

medsambandläkemedelsinformation iadekvatföravsätta resurser
börfarmacevterfråganbl.a.aktualiserarsjukvårdsbesök. Det enga-om

sjukvården.uppgifter ioch andraläkemedelsinformationförgeras

I avsnitt 8.6.1998:28,handel SOULäkemedel vård ochi
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sjukvårdenF iarmacevter

gällthafrämsttidigarefrånskiftatuppgifter har attFarmacevtemas
patientorienterade in-tillproduktinriktade tjänstertekniska, meranu

s.k.Utvecklingentjänster. motbehandlingsinriktadeochformations-
följandefrånutgångspunktmedförklaraskanpharmaceutical care

avhandlingz.amerikanskfrånhämtatstjänstergruppering ensomav

BehandlingInformationTekniska tjänster
Kommunicerapatien-Infonnerabered-Tillseuppgif-Tillse attatt

läkemedel med patienteretiket-ochning teri ärrecept omter
behandlingärkorrektteringkorrektatekniskt om

analyserfrånutgårbehandlingsfrågori avApotekarens engagemang
apotekarenundersökerläkemedelsproblem. I nästa steg omhypotetiska

vid behovochpatientfallenaktuelladeiföreliggerproblemdessa ger
Problem-rådgivning.ellerbehandlingändradåtgärder,förslag t.ex.om

medkonsultationpatienterna,medsamtalpågrundasinventeringen
jämförelserochlitteratursökningläkemedelsproñler, avläkare,deras

identifierasdärvidproblemproblembanker. Demedpatientdata som
varak-behandlingarsunderdosering,ochmedsambandofta över-har

inter-behandlingar,dubbleringinklusivebehandlingonödigtighet, av
läkemedel-sjukdom.interaktionochläkemedel-läkemedelaktion

kanbehandlingarordineradevanligengäller menFrågeställningarna
läkemedel.medbehandlingföranlettintefrånutgåockså symptom som

tillvarasjukvårdsvenskiockså taanledningfinnsdet attKanske
kanApotekareutsträckning.ikompetensen störrefarrnacevtiskaden

i visssjukvårdsteamet samtövriga iochtill läkareintemkonsultervara
tillochmottagningarpåpatientertillinformationförsjälvamån svara

utskrivning.införbl.a.inneliggande patienter
förtalarpersonkärmedom attochtillgänglighetnärhet,Värdet av

iaccepteradeblitordeApotekaresjukvården.apotekare ianställa mer
iorganisationsjukvårdensiingårdepatientarbetetdirektadet om

Å pådetkansidan stötaandrakonsulter.förstället externaatt vara
grundpatientarbetet attiapotekare ansvarmotstånd avatt engagera

yrkesgrupperolikapåfördelatstriktjämförelsevisbefogenheteroch är
utsträck-iapotekare störreunderlättasIntegrationensjukvården.i om

tillförankringstarkadagensi sigprofession utanning som enses
apoteksverksamhet.

al,Liptontherapy,2 rational drug etforof changePharmacists agentsas
1995.Health CareinTechnology AssessmentofJournalInternational
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kämverksamheten det ofta befogatfunktioner inte ingår iFör ärsom
med kompetens. Läkemedels-utnyttja leverantörer unikatt externa

kämverksamhet i sjukvården vil-information dockmåste anses vara en
anlita dem konsult-ket talar för anställa apotekare än attatt snarare

sigföredra förlita på personalbas. Vidare kan huvudmännen att egen
läkemedelsinformation.för den funktionenstrategiskt viktiga

anlitaandra sidan talar för apotekensomständighet åEn attsom
delvis sammanhänger medfarmacevter deras unika kompetensär att

och attityder till läkemedelden kunskap konsumtionsvanor somom
erfarenhet kanutvecklas apoteksmiljön. möjligt dennai Det är att ut-

med i ökad utsträckningvecklas också inom sjukvården i takt att man
med patienterna.diskuterar läkemedelsfrågor

för läkemedelsförmå-kostnadsansvarethuvudmännenNär övertar
kostnadsmässigt underord-blir frågan anställa apotekareatt avnen om

kommer belastabetydelse. infonnationsinsatsernad Apotekamas att
tilllönekostnad eller ersättninghuvudmännen antingen apo-somsom

förtek utförda tjänster.

vid apotek4.3 Information

Förslag

läkeme-kunder bygga på konsensus iApotekens rådgivning till bör0
företrädaresjukvårdensdelsfrågor apotekare och gemensamtsom

utvecklar i läkemedelskommittéema.
med viss teoretiskkompletterasUtbildningen farmacevter bör0 av

praktisk informationsutbildning.och

Motiv för förslagen

Information vid apotek

fickväxlat tiden. Förrinformationsroll harApotekspersonalens över
patient-läkare. Vid slutetpersonalen i relationeninte intervenera av

kontakt med läka-skulleinfördes ordningen apoteken1960-talet taatt
det itveksam. Nu ingår Apo-förskrivningansåg att varren om man en

personalen ska försäkra sigteksbolagets och kvalitetssystempolicy att
efter-Kundernasordinationpatienten har uppfattat läkarens rätt.attom

frågor, så kalladmed öppnandefrågan information ska stimuleraspå
aktiv rådgivning.
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infonna-konsumenternasskrivelseinternaApoteksbolagetsI om
Enligt1990:27.tionsbehov3 LVFSReceptföreskrifternatillhänvisas

individuellt anpassadapotekspersonalbörföreskrifterdessa genom
användapatienten kansigförvissamöjligtinformation så långt attom
tillfreds-ingår lämnaexpeditionfullgodI attläkemedlet på sätt.rätt en

Informationenanvändas.skaläkemedlethurinformationställande om
förskrivaren lämnar.informationmed denkonfliktkomma ifår inte

vidläkemedelsinformation redanförbättradväsentligtmedOckså
efterfrå-ochbehövasi apotekrådgivningkommersjukvårdsbesöket att

efter pati-långtiterationsuttagmedsambandsärskilt igällerDetgas.
idag förApotekensjukvården.medkontakter en om-svararenternas

information ikollektivförkunder ochenskildatillrådgivningfattande
propositionEnligt3.4.bilagansetemaår,trycksaker,form m.m.av

genomföra in-framtidenockså iApoteksbolagetförväntas1996/97:27
propositionenipåpekastill patienter. Det attriktadeforrnationsinsatser

gällerdetinformationsresurs när attviktigapotekspersonalen utgör en
tolkningråd ochpersonligapreparatjämförelser,medkundernahjälpa

bipacksedlar.tillverkarnasav
ikommerinfonnationsinsatserapotekensochOmfattningen arten av

Oberoendeefterfrågan.huvudmännensdelvisframtiden avstyrasatt av
basalför1996/97:27enligtapotekenskallhuvudmännen svaraprop.

informationskravdettordevarmedinformationsverksamhet somavses
apoteken:åvilar1992:859läkemedelslagenstycketförstaenligt 22 §

sak-kravensärskilt iakttaskallläkemedellämnarDen utsom
samråd medochtillupplysningpåvårdomsorgsfullkunnig och samt

denne. tolkningsfråga hurDetförföreträdare ärellerpatienten en
apotekens in-påverkasframtidenisig,sträckerdet kravetlångt men

betal-aktörersandraavseendeockså i dettafonnationsverksamhet av
vid be-och,skaapotekenförtydliga vadytterligareningsvilja. För att

SOUhuvudbetänkandetshar iinformationlämnakanhov, om
stycketilllagtsläkemedelsförsörjning etttill lagförslag1998:28 om

särskilt tillsigvänderstycketmening. Detciteradeutöver nyaovan
betydelsesärskildharinformationSådanapotek:ochförskrivare som

delsförskrivs,läkemedel delsskall lämnasskada närförebyggaför att
infor-sådandessutomskalldet behövspatienten. Omtillhandahålles

ändamålsenligfrämjaförbetydelsesärskildhar attmation an-ensom
lämnas. finnsinformationsådankravEttläkemedelvändning av

kvalitet,och3 omfattningkrav,apotekskundentillLäkemedelsinfonnation -
970827

lagdenstycket i4 förstai kap, 28återfinnsformulering även omDenna
1998:28.huvudbetänkandet SOUföreslås iläkemedelsförsörjning som

stycket.5 andrakap, 2läkemedelsförsörjning, 8föreslagna lagenDen om
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tillverkaren,hand dess-nuvarande lag, riktat i förstaredan i gentemot
skriftligö.innebärande informationen skallattutom vara

uppdrag förgenerelltApoteksbolaget har haftSå länge attett svara
ochkunder ersättningenläkemedelsinformation till patienter och övriga

före-för produkterna, har det intehandelsmarginalenför detta ingått i
fram-infonnationstjänster.precisera apotekens Denlegat behov attav

apotek förutsätterhuvudmän ochaffärsmässiga relationen mellantida
i detta avseende.emellertid träffar avtalatt parterna

precisera informationstjänsteruppenbara svårigheterTrots att av
vilken utsträckningikommadetta slag måste överensparterna om

informationsjukvårdens tillförstärka och kompletteraapoteken ska
ska betinga. Omfattningenvilken ersättning dettapatienterna och av

respektive huvudmansammanhänger med hurapotekens rådgivning
sjukvårdsbesök. Avtalvidinforrnationsgivningenväljer organiseraatt

därför lokala.infonnationstjänster måsteapotekens varaom
inteapotekens informationenApoteksbolaget f°arpåpekatsSom av

lämnar. fram-förskrivaren Deti konflikt med den informationkomma
den förskrivna behand-förhålls läkaren har det primära ansvaretatt

skyldighet felapotekspersonalensSamtidigt detlingen. att stoppaär
med läkaren, inteemellertid klarassjukvården begår. skaDet utsom

med patienten.
till patienten ellerbudskapenbör naturligtvis undvikaMan äratt

överenskommelserträffarmotstridiga.kan upplevas När parternasom
klara formerna förde därför ocksårådgivningen vid apotek bör utom

Läkemedelskommitténinfonnationsfrågorna.säkra konsensus i äratt
Kommittéemaför utveckla sådanlämpligt forum äratt samsyn.en

naturligt ocksådet börvisserligen huvudmännens attvaraorgan men
läkare, sjuk-kommittéema harkommittéarbetet.apotekare i Iengagera

och doku-utveckla, fastställamöjlighetsköterskor och apotekare att
blirläkemedelsfrågorställningstaganden i sammantagnamentera som

och rådgivning tillinformationplattform för enhetliggemensamen
patienter.

efter-handköpskunderreceptfria läkemedelOckså konsumenter av --
handköpskunderbörfrågar information i apoteken. Det attnoteras

receptläkemedel. Vidolikastår påsamtidigt kan patienter somvara
vid råd-ibland anledninghandköpsläkemedel finnsförsäljning attav
förskri-receptläkemedel tidigarebeakta interaktion medgivning som

tillvits kunden.

6 kap, kravläkemedelsförsörjning, 5 4 Dettaföreslagna lagen ärDen om
första stycket.läkemedelslagen, 21gällandedetsamma ställs i densom nu



SOU 1998:41till konsumenterLäkemedelsinformation60

visadehandköpskundertillinfonnation attapotekensstudieEn av
apotek. Förinformationefterfrågadekundernafjärdedelcirka aven

personal medgenomgåendekrävdesfrågornadessa nästanbesvaraatt
följ ande.noteradesVidaresjukdomskunskap.ochprodukt-viss

rekommenderadeshandköpskundema att taCirka procent aven0
sjukvården.kontakt med

i fortsätt-önskadeinformationfåttintekunderdeHälften somav0
personalen ansågsdärförapotekläkemedel attsinaköpaningen

kompetent.utbildad ochkunnig,vara
därförlivsmedelsbutikläkemedel isinaönskade köpatredjedelEn0

tillgängligt.ochenklareansågsdetatt mervara
skaapoteksmonopoletföreslagithuvudbetänkandet atthar i upp-Jag

detaljhandeln.ikonkurrensfaktorrådgivningblirdet lägethöra. I en
in-förmedlaförmåganhar attfarmaceuterkunnigamedApotek som

förutsättasdärförkan attDetkonkurrensen.ifårformation övertagett
tillfredsställandekommerhandköpskundertill attrådgivningen vara

framtiden.också i

farmacevterInformationsutbildning av

receptariertvåårigrespektiveapotekarefemårigharFarmacevter
läkemedelsfönnånerförkostnadsansvaretuniversitetsutbildning. När

ökat be-fåhuvudmännenförmodaslandstingentillfrånövergår staten
efterfråganökarsannoliktvilketkompetens,farmaceutiskhov av

sjukhus-ispecialistutbildningapotekare7. förberedsSverigeI en
farmaci.

vidberörtsharläkemedelsinformationförfarmacevterBehovet av
aktuell. Närvaritfarmacevterutbildningentillfällenflera gym-när av

enhet-förtill förmånslopadesapoteksteknikernasieutbildningen enav
kravetbl.a. detmotivet störregrundutbildningakademisklig var

enligtfarmaceutiskhögrekunder. Entillinformationsgivning examen
EG-direktivs kunskaperadekvata attbl.a.skaispecifikationer omge

förmågaläkemedel attdata samtvetenskapligautvärderaochsöka om
ämnesförteck-Ikunskap.baserad påinformationförmedla denna egen

informationsförrnedling.utbildning iintedockingårningen
inte iåterspeglasinformationsfunktionerifarmacevterBehovet av

avseende påmedrelevanshögharUtbildningenutbildning.dagens
inriktningmedsaknarinnehåll momentläkemedelsinfonnationens men

7 1996/97:27.Proposition
angående högre8 rekommendationer85/432/EECdirektivRådets samt

XV/E/8341/6/93-ENutbildningfarmaceutisk
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planläggning infonnationsverksamhetpå systematisk och medver-av
kan informatör. träning kommunicera med och infor-i attDensom

andra kategorier inom vårdsektom och allmänheten ingår imera som
kursplanen för vid Institutionen för farmaciapotekarprogrammet i
Uppsala bör kompletteras med viss teoretisk och praktisk informa-
tionsutbildning. särskiltsådan utbildning bör fasta deI tamanen
förutsättningar för lärande behandlatsvuxet som ovan.

tillStatlig läkemedelsinformation4.4

allmänheten

Förslag

Läkemedelsverket ifråga statlig läkeme-bör hao samma ansvar om
föreslagitsdelsinformation till allmänheten tidigare 3.3 be-som

fallträffande information till förskrivare. Också i detta krävs en
kartläggning Socialstyrelsen ochi samråd med NBPI.

bör inte får användas för läke-Staten föreskriva vilka medier0 som
medelsreklam.
Läkemedelsinformation samband med postorderförsäljning böri0
inte klassificeras infonnationen begränsas till sak-reklamsom om
uppgifter bipacksedlar och i statlig läkeme-förekommer påsom
delsinfonnation.

Motiv för förslagen

enskilda patienterden läkemedelsinformation riktas till iUtöver som
finns behov massdistribue-sjukvården och till kunder vid apoteken av

läkemedelsinformation. Personlig information från läkare, sjuk-rad
kompletteras med trycksakersköterskor och framacevter behövakan

informationläkemedel läkemedelsbehandling. Vidare kan viaochom
betydelse för denpublikationer, internet och medier ha enskildesandra

bedrivavilja och förmåga hälsoproblem, dvs.själv hantera sina attatt
egenvård.

ApoteksbolagetsEnligt mitt förslag huvudbetänkandet böri nuva-
till eller flerarande myndighetsliknande uppgifter överföras en myn-

detaljhandelsmonopol skadigheter och detta bolagetsoavsett upp-om
nuvarande läkeme-apotekenshöra eller inte. Apoteksbolagets och

för detaljist-delvis inomdelsinformation till allmänheten faller ramen
uppgiftfunktionen myndighetsliknandeockså till delsär sommen en

sålunda ska överföras institution.till annan

m
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detaljhandel.allnaturligt ikunder ingårtillinformationMuntlig
förenatutsträckning äri änapotekskundertill störreRådgivning som

fortsättning bli regle-iförutsättskommersiella intressemed apotekens
föregåendebeskrivits isjukvårdshuvudmännenavtal medirat som

avsnitt.
detaljhandels-ingå ikanKundinformationmassdistribueradOckså

Apoteksbolaget hit-omfattningdeniknappastverksamhet, dock som
generella, riks-Denbilagan 3.4.iredovisatsför ochtills svarat som

Apoteksbolaget riktathälsoinfonnationochläkemedels-täckande som
myndig-kategorintillhänförasdeltillkanallmänhetentill stor

uppgifter.hetsliknande
myndighetssstrukturhuvudbetänkandetiförslagenlighet medI om

SocialstyrelsenellerLäkemedelsverketläkemedelsområdet kan
massdistribueradedenförmyndighetansvarigifrågakomma som

före-för. IApoteksbolagetallmänheteninformation till svararnusom
inforrna-samlateftersträvabörjag ettföreslogkapitelgående att man

Läkemedelsverketochförskrivaretillinformationen attförtionsansvar
ansvarsfördelningrådandedagensroll medsådanförligger närmast en

myndighetdennanaturligtdåmyndigheterna. Det attärtvåmellan de
allmänhet-tillläkemedelsinformationgällerdetfår näransvarsamma
fråninnebärdetpåpekas avstegigen ettdock återbör att synenDeten.

förläggasjukvårdenintegrerade i ansvaretattläkemedelsfrågor som
produktkontrollmyndighet.påläkemedelsinfonnation en

behöverförskrivaretillinformationengällerdetLiksom ennär
samordnatkonsekvensernapraktiska ettdegenomgång göras avav

inforrnationsansvar.

på ITallmänhetentillLäkemedelsinformation

medel-ochdendelenkommerårende störreInom närmaste yngreav
videllerhemmeniIT-mediemadeanvändabefolkningenålders att nya
dåkommerbibliotek. Detochsjukhusinstitutioneroffentliga t.ex.som

internetpåläkemedelsinformationutbudfinnasockså stortettatt av -
förut-och olikasyftenmed olikasändareolikafrån mångainformation

alle-påtillgångenkvalitet. Närmedinformationlevererasättningar att
för allt-tillgängligblirochökardärmedläkemedelsinfonnationhanda

mängdeninfonnation. Iobundenkommersielltbehovetfler, ökar avav
all-behöverinformationsmarknadenuppgifter påmotsägandedelvis

frånbudskapvärderingförstödjepunkttillförlitligmänheten aven
källor.andra

Medicinskt FönsterSvensktiläkemedelsinforrnationenstatligaDen
utgångspunkterkanintemettjänstApoteksbolagetsochovanse vara
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riktad till allmänheten. Ocksåstatlig IT-tjänstför vidareutveckladen
intra-distribueras vialäkemedelsinformationeneventuell statliga som

begränsade kunnamed insatserför professionellt bruk börenbartnet
Med bearbetning sovringför allmänt bruk internet.bearbetas på avses

på problemytterligare fokuserarinnehållet, redigering snararesomav
med förtyd-fackuttryck, kompletteringprodukter, utmönstringpåän av

begränsning bildmaterial medgrafer vissligande bilder och samt av
hänsyn till bam och känsliga personer.

lands-initierats någrainfoMedica bilagan 3.9Projektet se avsom
i detta sammanhang.intressecentrala institutioner kanting och vara av

samordnaellerintegrerakan finnas möjlighetDet sättannatatt
läkemedelsområdet.nationellt IT-projekt påinfoMedica med ett

läkemedelsinfonna-förIT-kanalerdelvis redan existerandeAndra
möjlighet tillbrevlåda medallmänhetensbör utvecklastion är ensom

dialog interaktivitet.

Publicering

tillinformationsspridningförIT-medier effektiva mottagareär som
för information på ITförutsättningaktivt söker information. En är att

informationska sökaoch hur deinte baramålgrupperna utanvet var
insikt brister ivissdet krävsvilka frågor de ska ställa. Förockså om

kantill allmänheten på ITLäkemedelsinformationkunskapen.den egna
upplysta inomjämförelsevissålunda tillgodose konsumenter ärsom

IT-infonnationenmåstetill alla konsumenteromrâdet. nå framFör att
läkemedelsinformation.kompletteras med tryckt

förApoteksbolagetför avtalet medInom staten en om-svararramen
allmänheten. Kund-tillläkemedelsinformationfattande publicering av

till företagoch livskvalitethälsatidningen Apoteket och tidningen OM
exempelrespektive 00025och anställda med upplagor på 525 000
exempelexempel000Dopingmedel med upplaga 62foldem ärsamt

Läkemedelsverket enligtinformationsinsatser.på Apoteksbolagets som
i dessainfonnationsansvarApoteksbolagetmitt förslag ska överta av-

publicering ochdennabehovetseenden bör övervägaompröva av
till allmän-motiverad med hänsynvilken publicering i övrigt ärsom

form.i trycktläkemedelsinfonnationhetens behov av
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Konsumentreklam

gällerreklamförbudprincip recept-iEU-direktiv råder motEnligt som
Tillämp-2.3.bilaganseallmänhetentillriktadochläkemedel ärsom

konsu-vadbedömningar ärkräverdirektivdettaningen somavav
definierasskaöverhuvudvad tagetochmentreklam somsomav

reklam.
efterlevs, utgårEU-direktivenövervakarLäkemedelsverket, attsom

åsyftas. Såmålgruppvilken t.ex.bedömningvidfrån mediet somav
iochfacktidningMedicin attverket Dagens är annonseratt enanser

allmänheten.tillriktadreklamdärmed intemedium utgördetta
konsumentreklam, vilketförbudetfrånundantaggjorts motdetNär

Läkemedelsverket haftharvacciner,vissabeträffandeförekommit t.ex.
därvid godta-harVerketanvändas.fårmediervilkasynpunkter som

tillhänvisningmedoch TVradio attinte itidningarigit reklam men
saklighet.ochutförlighetkravuppfylleretermedier inteireklam

svårmedierallmännarespektive är attfackmedierindelning iDenna
Läkemedelsin-IT-medier.tillämpaoch svårareprecisera attän nya

tillgängligocksåfackmänavsedd för ärpå internetformation ärsom
fackmedier ochmellanUppluckringen gränsenallmänheten.för av

trycktekniken.iredanbörjatför övrigtharallmänhetenmedier för
facktidningarfråninformationförmedlarpopulärpressenochDags-
lekmän.blanddirektspridningökadfåttocksåårundervilka senare

missuppfattarallmänhetenproblemskapa närutveckling kanDenna
huvudsakligenundermediciner. Mennyheterochlarrnrapporter om

tillbidrarpositiv. Deninformationmedicinsköverspridningenär av
mellankommunikationenunderlättarallmänbildningmedicinsk som

egenvård.förförutsättningamastärkerochoch läkarepatienter som
reklammellanåtskillnadvärdetbakgrund kan göradenna attMot av

undantagNärifrågasättas.lekmäntillrespektivefackmänriktad till
intefallimyndighetersvenska vartbörmedges,EU-direktivetfrån
harMyndigheternaanvändas.f°arreklamrnediervilkaföreskriva som

läkemedels-sig förlämparmediervilkainte kompetens avgöraatt som
allmänheten.riktad tillreklam,

Postorder/försäljning

ökad till-tillbidraframtideniläkemedel kanPostorderförsäljning av
förutsätterdetaljhandeln. Det attipriskonkurrensskärptochgänglighet

traditionellaläkemedel iinformationspridaf°ardetaljhandelsföretag om
via internet.ochtelefonpostorderkataloger, per

MJ
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Enligt min mening sådanbör information inte klassificeras som
reklam den inskränks till uppgifter förekommer i bipacksedlarom som
och i statlig läkemedelsinformation till förskrivare och konsumenter.
Språkligt och fonnmässigt informationen fåmåste utformas så denatt

konsumenternas förutsättningarbehov och infor-motsvarar att ta emot
mation.
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Uppföljning5 av

läkemedelsanvändning

Förslag

kontinuer-läkemedel ska följanvändningKonsumenternas uppas0 av
ligt.

förmedlas till förskrivama.skaUppgifter konsumenternas vanor0 om
offentliga finan-för denUppföljningen ska finansieras inom ramen0

sieringen läkemedel.av

Motiv för förslagen

behov infor-Infonnationsverksamhet grundas påska mottagarnas av
attityder ochkunskaper,uttryck derasvilket delvis kommer till imation

läkemedelsinforrna-Sålunda börbeteenden det aktuella området.inom
derasläkemedel,till från vad patienternation patienter bl.a. utgå vet om

läkemedel.använder sinaoch hur deförhållningssätt till läkemedel
sjukvårdeninomlöpande uppföljningen vadDen anges somsomav

receptundersökningApoteksbolagetsläkemedelsanvändning utgörs av
kön och ålder, Diagnos-sålda läkemedel fördelade på patienternasom

Levnads-förskrivningar,urval läkaresRecepttmdersökningen ettav
ochmänniskor använderläkemedelnivåundersökningen bl.a. vilkaom

individ.ordineratsvad Upp-patientjournalerregistrering i persomav
blir fulltreceptregistretföljningen förväntas bli radikalt bättrekan när

erhållsdenna registreringunderlag förutbyggt. säkrare närEtt ännu
huvudbetänkandet skaförslag ipraktiskt all förskrivning enligttaget

ske via från och med år 2001.IT senast
och för-förskrivningframtida uppföljningheller dennaMen inte av

människorutsträckning och hursäljning vilkenkommer spegla iatt
läkemedelsanvändningkalladanvänder läkemedel. Kunskapen såom

Dokumenteradhem.tröskeln tilli halt på patienternasgör stort sett
och hur konsumtionenkunskap vad de faktiskt konsumerar överens-om

tillverkarnas rekommen-ochmed förslcrivamas ordinationerstämmer
enstaka studier ochframkommer idationer begränsas till vad som

samhet till ordina-dvs. följforskningsprojekt området compliance,inom
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dentilldelats iområdedettarollundanskymdamyckettioner. Den som
huvudsakligenmänniskanintryckFoU-verksamheten atttotala avger

del bortsertillochnaturvetenskapligt storattsystemett manses som
aspekter.beteendevetenskapligafrån

läkemedelutköpenstannade1997läkemedelsreformen årFöre av
mycketolikaEnligtläkemedel.törskrivnavid cirka 85 procent av
hälftentredjedel ochmellanendastkonsumerasbedömningarosäkra en

skulleDetordinerats.vadmedenlighetläkemedel iförskrivna somav
behand-i någonresulterarförskrivningar intetyda på merpartenatt av

emellertidfinnsDetfelförbrukning.ochunder-respektive iling över-,
sammanhang.i dettabeaktasskaomständigheterflera som

hämtatstidigareläkemedlen utförskrivnadebara 85Att procent av
läke-hämtafrånavstår utpatienterna attinnebär intepatienterna attav
flerailäkemedelsformânentidigarehaft.borde Denmedel de gavsom

fler ochhämtaochförskriva uttillavseenden incitament att meratt
beräkningarovanståendebehövde. Istundenförläkemedel patientenän

doseringsmisstagordination,avvikelser frånockså t.ex.ingår avsmärre
glömmaochfastandeistället för atttilltabletter en-matenatt tatypen

bortinteminskaavvikelser kan taSådanastaka doser. smärre men
behandlingen.effekten av

konsume-läkemedeltörskrivnatredjedelbaraBeräkningen att aven
värsta-scenario isålundaskaordination ettenligt ensomsesras

orsak tillbidragandestarktläkemedelsfönnånmedsituation somen
följdålig

rationell ochÖkad tillbidrarläkemedelsanvändningenkunskap om
områdetdettainomaktöremastatligaläkemedelsförsörjning. Desäker

följsamhetsstudier i störreoch drivainitieradärför anledninghar att
uppfölj-förväjaoch inte prövahittills gjort attutsträckning än man

branscher. Dennaandraframkomliga ivisat signingsmetoder upp-som
för valbetydelseharutvärderingarunderlag förföljning avsomger

allmänhetentillläkemedelsinformationbeträffandeoch forminnehåll
perspektiv.vidareiläkemedelsförsöijningenockså for ettmen

till konsum-kommersiella intressen attbranscher bidrarandraInom
läkemedelskonsumtio-tillMed hänsynkontinuerligt.följstionen upp

offent-hälsan, denförharprodukternabetydelsedenomfattning,nens
för denanvändning harkunskapvärdeoch detliga finansieringen om

uppmärk-konsumtiondennautvecklingen bör ägnasmedicinska samma
framhöllbildadesApoteksbolagetsmedsambandsamhet. Redan i att

regeringenl utredningaroch rö-undersökningar"speciellabehovet av
läkemedelsanvändning.rande

1Proposition 1970:74
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läkemedelsanvändningenuppföljningkontinuerligaDen somav
fokuseras påurvalsundersökningarnationellaefterlyses gäller som

flertal företagfinnsindivider. Detkonsumentkollektivet, inte ett som
beprövadetillämparocherbjuder undersökningar detta slag somav

påverkasundersökningsmetoder. Konsumentens vem somsvar av
överdrivna uppgifterfrågar. till risken för patienterMed hänsyn att ger

frågar det fördeloch apotekarefölj samhet läkare är attnär un-enom
genomförs neutrala intervjupersoner.dersökningar detta slag avav

lämplig metod i Sverige.oftaflera skäl telefonintervjuerAv är en
jämförelsevissvenskarhar telefon. VidarePraktiskt alla hushåll ärtaget

känsligatelefon ocksåfrågordet gäller besvaraöppna när att omper
uppsökande kost-intervjuerpersonliga förhållanden. Alternativet äratt

och lönelägetglesbebyggtnadslcrävande grund landetpå ärär attattav
högt.

relativt konstantfelmarginalenMätfel mindre betydelse ärär omav
följ-sålunda väsentligttiden i löpande undersökningar. Det är attöver

det främsta värdetsamheten undersöks kontinuerligt eftersom av upp-
förändringar i konsumen-följning i detta sammanhang vetskapär om

beteenden.ternas
till och övrigaUtfallet kan för information patienterläggas till grund

användas för åstadkommaläkemedelskonsumenter. kan ocksåDet att
olika kategorier pati-realistisk förskrivning med beaktande huren mer

Ålder, familje- och bo-sysselsättning,använder läkemedel. kön,enter
läkemedelsvanor.stadsförhållanden och andra faktorer inverkar på Ett

betydelseuppföljningen kantredje område där erfarenheter från
kan påvisagäller förpackning läkemedel. Undersökningama t.ex.av

behov olika fonner."självstyrande dispensering" iav
lämpligenUrvalen vid uppföljning läkemedelsanvändningen görsav

från uppföljningenmed hela befolkningen urvalsbas. Resultat ärsom
Upphandlingen under-därmed användbara hela sjukvården.inom av

centralt. Eftersomsökningar liksom därförutvärderingen bör göras
hantera undersökningarSocialstyrelsen se ska ha kompetensovan att

gällande förskrivarnas information bör myndigheten ocksåbehov av
för läkemedelsanvändning.denna uppföljning konsumenternassvara av

och kompetensFör utvärderingen krävs medicinsk kompetens inom
konsumentbeteenden.området konsumtionsvanor och

följsamhet till ordinationerska detta sammanhang påpekasDet i att
enligt studier fråga beslut och värderingarpatientensärnya mer omen

delförklaring till dåligfråga förstå information.inte Enän atten om
följ frånsamhet kan innehållet informationen inte utgår männi-iattvara
skors föreställningar förmedlandeoch uppfattningar ärutan ettmer av
fakta. understryker undersöka vilka faktorer kanDet vikten attav som
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informa-förläggainte ansvaretochföljsamhetbristandeförklara att
bakgrund.naturvetenskapligmedpåenbarttionsverksamheten personer
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1 Information generella-

erfarenheter

Läkemedelsdistributionsutredningen har behandlat den offentliga läke-
medelsinfonnationen från delvis andra utgångspunkter tidigareän ut-
redningar. Syftet med följande generella konstateranden infonna-om
tionsverksamhet klargöra dessa utgångspunkter.är att

Ett syfte med detta avsnitt skapa begreppsmässig klar-annat är att
het. läkemedelsinfonnationNär avhandlats i utredningar och andra
sammanhang har begreppet information i flera olika betydelser.använts
Ibland har åsyftat informationens innehåll, fakta läkeme-t.ex.man om
dels verkningar och biverkningar. andra sammanhang harI medman
information medier, Läkemedelsverkets workshopserie. Iavsett t.ex. en
tredje mening har information stått för olika funktioner, samlat.ex. att
och selektera läkemedelsdata respektive förmedla fakta till för-att
skrivare och konsumenter.

1 Informationsbehov

Informationsverksamhet vanligen funktion i medär störreett systemen
Verksamhetsmål och institutionella förhållanden bestämmer beho-som

information. Läkemedelsförsörjningen skall enligt utredningensvet av
direktiv betraktas del dvs. funktion inom hälso-som en av som en- -
och sjukvårdssystemet. Analogt med detta kan läkemedelsinformatio-

funktionsägas inom läkemedelsförsörjningen.utgöranen en
Läkemedelsinformationen ska sålunda till intentioner ochanpassas

institutionella förhållanden inom hälso- och sjukvården. Med det se-
former för introduktion läkemedel, hälso- ocht.ex.nare avses av nya

sjukvårdens organisation och sjukvårdspersonalens kompetens.
Av det följer ändrade institutionella förhållanden kan påverkaatt

behovet infonnation. Om allmänläkamas förskriva läke-rättt.ex. attav
medel begränsas, minskar deras behov information läkemedelav om

inte omfattas förskrivningsrätten. ApoteksbolagetsOmsom av mono-
pol gällande handköpsläkemedel upphör, ökar kanske behovet av
skriftlig information till konsumenterna. Eftersom hälso- och sjukvår-
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beträf-nyligenförändras t.ex.förhållandeninstitutionelladens som
hurvanskligtdet attläkemedelsförmånen, ärför angefande ansvaret

läkemedelsinformation.förbör avsättasframgentstora somresurser

sammanhanggivetiinformationför ettförutsättningarnaAnalyser av
minskarsystemnivåöverordnadpåförändringarföranleda somkan en

verksamhetoffentligFråninfonnation.behovetundanröjereller av
mins-kunnatinformationbehovallmänhetensexempel påfinns att av

fönnåner.andraochbidragförreglerschabloniseringkas avgenom
apotekskundertillinformationmuntligtidsödande omBehovet av

förmåns-verifieringminskarläkemedel närförhögkostnadsskyddet av
hypotetiskttredje,EttApotekskortet.medsker exem-köpberättigade

jämförelse-kräverframtidenikanskedispenseringförformerpel: Nya
läkeme-sinaska hanterakonsumenternahurinstruktionmindrevis om

del.
informations-påbrettanledningdärför ettfinns att taDet grepp

kaninformationförbättradochökadtill varaAlternativenfrågan.
givnalösningarpraktiskaochresurskrävandemindreandra, mer

samhällsinformationutredningenstatligaförstadenproblem. I om
enskil-dennedbringaefterbör sträva attmyndigheternapåpekades att

sändarnasbaraintemeddelanden. Det ärfördes tid emotatt ta
i dettabeaktasskauppoffringarocksåkostnader mottagarnas somutan

sammanhang.
Överflöd förförsvårarsyfte.sittmotverkarinformationmycketFör

för dem.relevansharutbudetdeldentill sig somtaattmottagare av
inne-kvalitativinformationsbegreppetkanbakgrunden enden gesMot

aktuellaförrelevanshar mottagarensdataInformationbörd: är som
tillfället. Dendetvid justför honomtillgängligaochproblem ärsom

avseendemedsändarenpåkravenskärperinformationpåsynen
timing.ochstruktureringmediaval,dataurval,

Effektmål1

generellainfonnationensbegreppsanalys ärdennaförUtgångspunkt
insti-ellerpersonersändarefinnsinformationssituationvarjesyften. I

Sändamasgrupper.ellermottagarez enskildaochtutioner personer
attityderpåverka deraskunskaper, atttillförasyften mottagarnaär att

1969:48sousamhällsinformationVidgad
isärskiltanvändare2 i denna textförekommermedAnalogt mottagare -

infonna-vidgällerDet t.ex.aktivagrad mottagare.med i högsituationer
IT-baseradetionssökning i system.
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området ifråga. Informa-beteenden inomförändra derasoch/eller att
ochkunskaps-, attizyd-karaktärensålundationens effektmål är av
ochför produktions-till grundsedanEffektmålen liggerbeteendemål.
skamålgruppenimål för hur mångamål,processorienterade t.ex. som

nås3.
för-området. Såberördaför detrelevans ärEffektmålen ska ha t.ex.

blandläkemedelsanvändning kunskapenförbättradförutsättningen
utifrån patienter-läkemedelsterapiproblemorienteradförskrivama om

förskri-det angelägetVidareKunskapsmål.ökar:situationer är attnas
rekommen-läkemedelskommittéemasutsträckning följeri störrevama

till förskrivamasföljsammakonsumenternadationer och äratt mer
Beteendemål. Detrekommendationer:producentemasordinationer och

vidkostnadsfaktomtillinställningpåverkaanledningfinns också att
Attitydmål.läkemedel:val av

kunnamottagarledet skaeffekter iInformationsverksamhetens
hand sakkunnigt be-andraeller iobjektiva måttmeddokumenteras
praktiskt alltidbeteendeförändringarochdömas. Kunskaps- är taget

precisera.svåraremätbara. Attitydförändringar är att

utvärderingochUppföljning1.3

på imed avseendebedömasskaeffektivitetInformationsverksamhetens
krävtsvilkaochuppnåttseffektmålenutsträckningvilken resurser som

Övergången i offent-resultatstyming dentill mål- ochmålen.för nåatt
ochutfallvilketuppföljningpå utvär-ökat kravenliga sektorn har
utvärderaochföljaAmbitionenutfall.dettadering varför att upp

svårigheterförmentaoftaemellertid mätaattinformation begränsas av
effektmätning.förkostnadereffekter och av

det svårtlaboratoriemiljöertillmiljöer i är attI motsatsöppna
föränd-informationsåtgärder ochsamband mellanfastställaentydigt

betingasbeteendenochattityderKunskaper,mottagarledet.ringar i
dockråderinte Detsändarna ärockså andra influenser över.somav

Systematiskutvärdering.ochuppföljningfrånskäl för avståinget att
grund.beteendevetenskapligfrämstinformationsverksamhet bygger

där-och verkan måsteorsaksamband mellanstatistiskt säkrapåKravet
verksamhet.medicinsknaturvetenskapligi bl.a.för ställas lägre än

onödigttyckaskan det avsättaknappbudgeten attNär är resurser
sådanaSyftet medfelslut.och utvärdering. Detför uppföljning är ett

3 processmål påochproduktions-effektmål kanpå nivåVad är envarasom en
effekt-föreffektmål förutsättningarovannämndaSåöverordnad nivå. ärt.ex.

nivån.överordnademålet hälsa på den
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infonnationsverksamheten,fortsattadenförbättraundersökningar är att
möjlighetutvärderingUppföljning ochhistoria.inte skriva attatt ger

informationsåtgärder tillocheffektmålsuccessivt precisera att anpassa
sålundaför dettaförutsättningar. ärrådande Att attavsätta resurser

för framtiden.investera

efterhandoch iinformationsåtgärder mätaförprövaVikten attattav
redan årsframhölls 1969åtgärdervidtagnautvärderaeffekter och avav

kontaktverksamhet i cita-Med1969:48.informationsutredning SOU
informationsverksamhet.nedantet avses

grad utnyttjaralltför litende iförkritiseratsharMyndighetema att
precisionen iökamedeleffektmätningarochförprövningar attsom

begränsade informations-synnerligenkontaktverksamheten. De
infonnationsma-volymmöjligaivillanslagen störstaomsättaman
kontaktverksam-utflödekonkretatill dettaförhållandeterial. I av

undersökningarbehovetundersttmdomheten upplevs somav
fördyrarallvarlig felsyndettaPå siktmindre angeläget. är somen

kontaktverksamheten.

Informationsmedierl

läkemedelsinfor-förmedlingövervägandenförgrundSom avomen
medier. Detkonstateranden ärallmännaföljer här någramation om

ochtrycksakertekniska medieråtskillnad mellanviktigt göraatt
kontakt medpersonligstår i mot-och informatörerAV/IT-medier som

tagama.

förmedla ochuppmärksamhet,kapacitet skapaolikaMedier har att
lämpligt förfackpressannonsering ikanske är attdokumentera. Så t.ex.

läkemedel. För-läkareuppmärksammasammanhangi givetett nya
uppsökande verk-krävakanerfarenheter däremotkliniskamedling av

problemorienteradedokumentationoch förinformatörersamhet med av
work-Läkemedelsverketsmedierkanskeläkemedelsfakta typenav

shopserie det rätta.är
allmänhetenhälsoupplysning tillenkelkanmotsvarandePå sätt

utförligmedanpopulärpressochi dags-viaförmedlas t.ex. annonser
ochsjukvårds-rådgivningkan krävamedicineringinformation avom

doku-behövaegenvård kankunskapIngåendeapotekspersonal. om
tidningar.hushållenilängrebehålls änpublikationerimenteras som
bearbeta denmöjlighettekniskochsökmöjlighetTillgänglighet, att

informationspro-mediekvaliteter iviktigainformation ärtas emotsom
höga kravIT-medieraktivaförutsätter motsvararmottagare.cesser som
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till ochhar tillgångförutsätteravseendeni dessa att mottagarnamen
för brukbetydelse IT-faktorhantera tekniken.kan En avavannan

målgruppen.kompatibel teknik inommedier spridningenär av
Medvalet medier.betydelse föravgörandeTäckningsgrad har aven

tillgång tillharmålgruppendeltäckningsgrad hur stor somavavses
optimal täck-sammanhangkommersiellatidningen, databasen, I äretc.

den-individen"den sistaför nåkostnaden ärdärningsgrad den att
offentlig informa-kontakt.denna Ilönsamhetförväntad avsamma som

alla medborgareförpåhögre. Kravetiblandambitionention måste vara
läkeme-också tillgång pågällaprincipläkemedel torde itillgängliga

bl.a. kravetförskrivare kantillinformationIfrågadelsinformation. om
välja medierdvs.ambitionsnivå,högsäkerhet motivera attpå somen

kostnad.högjämförelsevistillocksåalla i målgruppennår
detkort tidundergiltigabudskap ärförmedlingFör ärsomav

mediermedier, dvs.flexiblaproduktionsmässigtlämpligt väljaatt som
tillkom-faktakostnadertill rimligasuccessivt kan uppdateras när nya

erfarenheter läke-kliniskafrågautvecklingen isnabbamit. Den avom
till förskri-informationenofta förnyarelativtmedel anledning attger

IT-medier.flexiblaanvändningökadförtalarDet avvare.
budskapet mediavalets bety-understrykermedietTalesättet är

inte barasålundabudskap berorBenägenhetendelse. acceptera ettatt
förmediet harvilketockså på mottagaren.innehålletpå statusutan

grundläkemedelsinformation pågradhögfenomen berör iDetta av
olikaoch sjukvårdenshälso-mellanrelationernaladdadestatusmässigt

patienter.personal ochoch mellanyrkesgrupper
Vanligenmedium.till valsällaninskränker sigMediaval ettav

avseddanåförmediamixmedierflerakombinationer attkrävs av --
tillgänglighet,dokumentation,förmedling,Uppmärksamhet,effekter:

Såinfonnation, ärbearbetasöka och t.ex.möjlighet mottagenatt osv.
förmedla kunskapoftainfonnationsåtgärderprimärasyftet med att om

sökas.kanifördjupad information ämnetvar

Informationsfunldioner1

grund förtillfunktionerolikaindelas ikanInfonnationsprocessen
informationsverksam-förkrävsvilken kompetensbedömning somav

verk-organiseringochverksamhetenförhet, fördelning avansvarav
strategiskasidanmellan åskiljerindelningFöljandesamheten. ena

deninformation och åinnehåll isyfte med ochgällerfunktioner som

4 McLuhan,Marshallpostuleradesmessagemedium the"The av
1-1980.kommunikationsteoretiker 191kanadensisk
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infor-säkerställaföråtgärdergällerfunktioner attandra operativa som
mationsförmedling.

funktionerOperativafunktionerStrategiska
inforrnationsmedierVäljadataväljaSamla, värdera, ut0

informationsenheterProducerainforrnationsbehovBedöma0
Distribuera/uppsökainforrnationsmålAnge0

infonnationFöljainformationUtvärdera upp0

utveckla kunskapochskapainfonnationsñmktioninte attDet är en
det primäradettainformation ärgrund förligga till attkan utansom

läke-prövning inomkliniskochforskningProduktutveckling,syftet.
Verksam-sammanhang.dettaisålunda inteavhandlasmedelsområdet

och sjukvår-hälso-förbättragenerellt förbedrivsheter det slaget attav
läkemedelsinformation.grund förtillgivetvis ocksåliggerden men

informationsverksamhet kantillämpliga iKompetenser ärsom
tillfackområdeberörtinomfrån kompetensskalabeskrivas på en
sinhar ikompetensBehovetinfonnationsområdet.inomkompetens av

organisation.ochansvarsfördelningbäring påtur

kunskapinformation förutsätterfördataväljavärdera ochsamla,Att ut
komplextfackkunskap ökarpåfackområde. Kravetberörtinom mer

avseendet.i detkrävandeLäkemedelsornrådetområdet är extremt
produktutvecklingforskning ochinternationellochInhemsk genererar

struktureraochsamla inerfarenheter. Attochkunskaperständigt nya
dokumenta-uppgift förkällormångfaldfrån ärdataströmdenna enen
nätverk föravanceradetillmed tillgångområdettionsspecialister inom

förmedlasskadataurvalochvärderingdatafångst. Momenten somav
inomspecialistkompetenskrävertill konsumentersjukvården ochinom
prak-specialiteter,medicinskaandraochfarmakologikliniskfarrnaci,
kun--användningochläkemedelsförskrivning samttikerkunskap om

människorhurochbefolkningeniläkemedelsanvändningskap omom
läkemedel.med sinabeter sig

förhållandendelsbakgrundbedömasskaInfonnationsbehov mot av
inombeteendenochattityderkunskaper,delsöverordnadei system,

tillgång tilldärför hamåsteSändarorganisationenberörda målgrupper.
informations-ochöverordnadespecifika systemetkunskap detom

sambandförmågakreativochanalytisk attgenerellt, seprocesser
kartläggakompetensinformation attproblem ochaktuella samtmellan

sistnänmda,Beträffande detbeteenden.ochattityderkunskaper, se
outsourcing.nedan om

handförstaipreciseras öns-ochbakgrund behovMot resurserav
beteenden, iattityder ochkunskaper,påmed avseendeeffekterkade
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spridning Attavseende på sättamedmåloperativaandra hand m.m.
vad kanerfarenhetochmålstyminginsiktmål kräver upp-somavom

resursinsats.med olikaochslagolikainfonnationsåtgärdermednås av
mellanjämförelserutgångspunkt frånmedinnebärUtvärdering att -

erfarenheterdraavvikelseranalyserautfalloch samtmål genom-av-
informations-fortsattgrund förUtvärdering läggeraktiviteter.förda en

förutsätterFunktionenöverordnadeiåtgärderverksamhet och system.
dokumentationsspecialisterfrånbortsettkompetensalla somtyper av

funktionema.strategiskaovannämndaför de treangetts

infonnationsfunk-operativaverksamhetuppsökande ärfrånBortsett
fackområdet. Kom-tillförhållandeperifera irelativtallmänttioner sett

fackorganisa-ifinnasalltidavseenden intedessaibehöverpetensen
alltmerföredrarinstitutioner externochmyndigheterOffentligationen.

ingår iintetjänsterochproduktionoutsourcinghantering somav--
iupphandladock kompetenskrävsdetta attkämverksamheten. För

informationstjänster.falldetta
trycksaker,infonnationsmaterialproduktionMediaval och av -
samverkanerfarenhetpåbyggerdisplayer,AV/IT-enheter, avm.m. -

målgrupperskunskapoch påformochbudskapmedier,mellan om
kompetensbudskapen. Dennatillattityderochreceptivitetmediavanor,

produk-krävsgrundad. Dessutombeteendevetenskapligthuvudsakiär
bild, lay-ord,formgivning ikunskap.-ekonomisk Förochtionsteknisk

teknisk kompetens.kreativ ochbehövsout, m.m.
informationsprodukterförinnebär attDistributionsansvar ansvar

inforrna-trycktIfrågabehov.vidhostillgängligafinns mottagarna om
kontroll åtgång,lagerhållning,funktionen transporter,innefattartion av

kom-produktion. Denkompletterandebeställningochexponering av
ochbiblioteks-områdettillhänförligdelviserfordras ärpetens som

funktio-innefattarinformationIT-baseradIfrågadokumentservice. om
teknisk kompetens.kräversystemunderhåll somm.m.nen

hos ärmed informatörer mottagareverksamhetUppsökande ute en
kan dockinforrnationsåtgärd. Detresurskrävandejämförelsevis vara

det krävsochbudskapkomplicerade närspridningnödvändigt för av
minstgäller inteDetdialogkommunikation för mottagare.övertygaatt

terapi.och Dessutomläkemedelfrågoriförskrivareinformation till om
yrkesidentitetmedstarkt integreratfackområde mottagamasdettaär

nödvändigtdärför oftaverksamhetUppsökande äryrkesintegritet.och
godhamåsteInformatöremaläkemedelsfrågor.iläkarepåverkaför att

införtrovärdigaframståförfackområdetinom attkompetens som
dess-kräverinformatörRollenfackmän.själva är sommottagare som

läkemedels-påefterfråganstimuleraförmåga mottagamasattutom
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information och kommunicera med utgångspunkt frånatt mottagarnas
praktiska behov och förutsättningar i övrigt.

Syftet med uppföljning informationsverksamhet har redan berörtsav
i detta avsnitt. Funktionen innefattar kartläggning kunskaper,samma av
attityder och beteenden ingår i bedömning inforrnationsbehov.som av
Dessutom ska specifika åtgärder följas Hur många i målgruppenupp:
har fått, läst och tagit till sig budskapet i tryckt skrift, hur haren man

på insats med infonnatörer, i vilkenreagerat utsträckning och i vilkaen
sammanhang har IT-källa konsulteras kräver kompetensDetta atten
hantera metoder för insamling och statistisk kunskap för strukturering

relevanta data.av

1.6 Sammanfattning
v

Information har inget egenvärde. Värdet tillkan och med negativtvara
utbudet information omfattande och tiden söka informationär attom av

knapp. Därför måsteär varje publikation, hemsida, insats med infor-
kunna motiverasmatörer med väl definierad målgrupp harattm.m. en

dokumenterat behov just den informationenett vid just den tiden.av
Informationsverksamheten ska grundas tydliga ochpå mätbara mål

gäller kunskaper, attityder och/eller beteenden. Ocksåmottagamassom
ambitioner med avseende på informationsprocessen och enskilda insat-

ska preciseras, hur andel målgruppen publika-t.ex. storser av som en
tion ska nå.

Verksamhetens resultat ska uppföljning och värderasmätas mot
målen utvärdering. skapar förutsättningarDet för successivt förbätt-
rad information.

Val medier och form ska utgå från de budskap för-attav man avser
medla, från relation till budskapen t.ex.mottagamas ärmottagarenom
fackman eller konsument, från deras mediavanor och från de omstän-
digheter råder informationen skanär emot.tassom

Informationsverksamhet kräver kompetens inom sakområdet, t.ex.
medicinsk och fannacevtisk kompetens det gäller läkemedel. Menom
det krävs också kompetens inom området information. Möjligheten att
uppnå syftet med informationen begränsas sakkunnigt innehållnär ett
fönnedlas på lekmannamässigtett sätt.
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läkemedelsinformationIndustrins2

omfattningInformationens2.1

den inter-positionframskjutenläkemedelsindustri intarSvensk en
SverigefrånläkemedelsexportenVärdetmarknaden.nationella upp-av

Överskottetkronor. förhandelsbalansenimiljardertill1996 20gick år
medjämföraskanvilket över-kronor,miljarderläkemedel 10,7var

kon-kronor. Demiljarder störstapersonbilsindustrin 12,3frånskottet
SverigeiförsäljningUpjohnsPharmaciaochAstras upp-cemema

1996.årmiljarder kronorrespektive 2,1tillgick 3,4
indust-2000framhöll HSU att1221995:SOUReform påI recept

ochsinakunskap preparatmed djupinfonnationspartstarkrin omär en
förskrivarkåren.tillkunskapsprida dennaaffármässigt intressemed att

ocksåförskrivarna. Denår ärförstdeninformationIndustrins är som
tillbegränsasinteutbildningsaktiviteterindustrinsförmålgrupp som

behand-ochdiagnostikgällaockså kanproduktinformation utan som
sjukdomar.ling av

trycksakerimuntligt,förmedlasinformationLäkemedelsindustrins
fack-farmacevtiskochmedicinskiAnnonseringIT-medier.och via

läkeme-introduceringvidutsträckningiförekommer av nyastorpress
ochsymposierinformationskanal ärförekommandevanligtdel. En

sjukvårdenmedsamarbeteiregelikonferenserandra arrangerassom
institutioner.vetenskapligaoch

Läkemedelskonsulenter

produktspecialisterläkemedelskonsulenter,auktoriseradeCirka 500
tillinformationmuntligaför företagensandra informatöreroch svarar
in-Dessafarmacevter.inklusivesjukvårdspersonalochläkare annan

produktanvisningarochläkemedelsfaktaförmedlarformatörer som
företagen.tillläkemedlenerfarenheterförskrivamasocksååterför om

LIF.LäkemedelsindustriföreningenfrånuppgifterpågrundaskapitelDetta
2 meddelanden, SCBStatistiska
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utbildning,vanligen akademisk harLäkemedelskonsulenter har
specialiseradeläkemedelsinfonnatörer påauktorisation ärsamtsom

fördiagnosområden/sjukdomar. Fonnemaproduktgrupper och/eller
i avtal mellanregleraskonsulentemas kontakter med sjukvården

Läkemedelsindustriföreningen AvtalseLandstingsförbundet och
LF/LIF.

företrädare för industrinochutbildningsråd fyra läkareLIF:s tre --
läkemedelsinfonnatörer i vilkasauktorisationhandlägger frågor om av

läkemedelsinfonna-muntligsjälvständigt förmedlauppgifter ingår att
tion.

uppfyllerläkemedelsföretagibeviljas anställdaAuktorisation som
och praktik-produktutbildninggrundutbildning,krav medicinsk

företag och återkallastill visstknutenAuktorisationentjänstgöring. är
grundutbildningmedicinskförupphör.anställningen LIF svararom

förFöretagenavslutande skriftligtfemton veckor med svararprov.
erbjuderpraktiktjänstgöring. LIFmånadersproduktutbildning och sex

läkemedelsinfonnatörer.auktoriseradeefterutbildning förockså

Kostnader

FoU-kostnader3 med långkombinationiLäkemedelsindustrins höga
läkemedel för-till godkäntutvecklingsarbetetidsutdräkt från påbörjat

återbetal-ningenpåskyndaförmarknadsbearbetningintensiv attutsätter
-effekter redo-ochInfonnationskostnaderutvecklingskostnadema.av

konkurrensparameter.vitalgällereftersom detvisas inte externt en
beräkningar osäkrainformation därförindustrinsNedanstående ärom

föråldrade.och
indu-tillberäknades uppgå 15Infonnationskostnadema procent av

kostnader avsågdessatredjedelår Enstrins totala försäljning 1983. av
faktasammanställningdvs.produktdokumentation,medicinsk somav

för informationKostnadernaförsäljning.information ochunderlag för
försäljningen.den totalauppgick tilloch försäljning 10 procent av

ochannonseringkostnaderdrog likaMuntlig information stora som
utbildningochsymposierförKostnadernatrycksaker tillsammans.

blygsamma.jämförelsevisövriga mediersamt var

3 kost-utvecklingsintensiv. Branschensforsknings- ochLäkemedelsindustrin är
genomsnittligttill 18FoU uppgick 1995för och utvecklingnader forskning

teleproduktionsindustrin 8,5väsentligt högreomsättningen, än t.ex.procent av
industrin exkl.kemiskaprocent, dentransportmedelsindustrin 5,2procent,

procent.livsmedelsindustrin 0,2procent ochläkemedel 1,5
4 år 1983.avseende LIF-företagenLIF/RUFI faktablad
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marknadsföringsSystematisk2.2

LIF helägdaLäkemedelsindustriföreningentjänsterDe genomsom
viss uppfattningmedlemsföretagendotterbolag erbjuder omger en

informationsverksamhet.systematiken i industrins

bearbetar, lagrar ochsamlar in,LINFOLäkemedelsinfonnation AB
till sjuk-läkemedelsinfonnationindustrinsdistribuerar gemensamma

biverkningar,beskrivningarMedvården och allmänheten. preparat,av
dominerande betydelsehar FASSförpackningardoseringar, enm.m.

för förskrivare. FASSinformationskälla Iläkemedelsrelateradsom
förgiftningarläkemedelsinteraktioner,avsnittfinns också samtom
trycktes i1996 155.00030:de utgåvan årgraviditet.läkemedel och Den

för den hälso- ochdåårettillkom år 1983,exemplar. Patient-FASS
sin behandlingdelta i beslutpatientensjukvârdslag rätt att omsom gav

elektronisk form. Blandifinns ocksåFASS-katalogematrädde i krañ.
förteckningInformeraprodukter kan överövriga patienten,nämnas en

förfogandetill sjukvårdensindustrin ställerinformationsmaterial som
för lämnas till patienter.att ut

utför mark-IMMmarknadsforskning ABmedicinskInstitutet för
läkeme-främst medläkemedelsområdet,nadsundersökningar inom

och attitydtester,bl.a.gällerkunder. Uppdragendelsföretag vane-som
ochkoncept-kampanj-,terapiundersökningar, annonstestermessage-

frågeställningar: Finns be-Exempel påräckviddsundersökningar.samt
inteförskriver läkarna Xvarförhov vårt preparatpreparat, menav nya

läkemedel, vilka patienterförskriver vårtvilka läkargrupperY,preparat
Beroende på frågeställ-läkemedelvårthur doserasfår vårt preparat,

intervjuer,individuellaundersökningsmetodemaning kan grupp-vara
har cirkapostala enkäter. IMMoch/ellertelefonintervjuerdiskussioner,

sjuksköterskor.flertaletfrilansbas60 intervjuare på ärvarav
och marknadsförproducerarutvecklar,Läkemedelsstatistik LSAB

bl.a. förskriv-levererarläkemedelsmarknaden. LSinformation om
för-olika läkemedelvilka indikationervisar vidningsstatistik som

vad till vilka patienter,förskriverskrivs, vilka läkarspecialiteter som
Vidare samlasläkemedel doseras,förskrivs, hurhur mycket m.m.som

rekommendationer. LSIläkemedelskommittéemasoch registreras
infonna-ocksåoch adresserfinns förutomadressregister annannamn

sinbehöver nå iföretagenoch institutionertion individer somom
läkare ochakut kunna nåtillkom förmarknadsföring. Registret att

föranvänds främstläkemedeldefektaandra med varningar menom
för sälj- och mark-PC-baseratmailing besöksbokning.och Ett system

5 dotterbolag.faktablad frånBeskrivningen bygger på LlFzs
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ochplaneraandra förochkonsulenter attanvändsnadsinformation av
marknadsaktiviteter.följa upp

utvecklingkvalitativpågåtthar det1980-taletbörjanSedan avenav
för-uttryck isigbl.a.marknadsföring tarläkemedelsföretagens som

uppföljningoch iinformationsåtgärderandraochtestning annonserav
effektmämingar.med

mål-avgränsningenirestriktivablivitocksåharFöretagen avmer
läkemedelsinformationregler skabranschensEnligt varaegnagrupper.

ellerbehovhatill antasendastriktasoch bör mottagareselektiv som
ifråga.informationenintresse av

läkemedelsinformationförRegler2.3

reglerRättsliga

ochmarknadsföringslagireglerasläkemedelsinformationIndustrins
läkemedelslagstiflning,och EU:snationellbestämmelser irättspraxis,

vedertagnamydigheterfrånföreskrifter samtochförfattningarandra
marknads-vidskyldigaLäkemedelsföretagen attärrättsgrundsatser.

ochverkningaregenskaper,läkemedlensinformationföring lämna om
affärssed ochgodmedförenligmåsteInformationenanvändning. vara

anseende.ochförtroendevinnerden gottsåbedrivas att
reglernaLäkemedelsverketbl.a. attövervakarsidasamhälletsFrån

läkemedelsföretagensisakuppgiftergodkännerVerket pro-efterlevs.
marknadsföringen.iåterkommersedanuppgifterduktresuméer, som

ochöverenskommelseinformelltidigarevad somEnligt envarsom
förreklamriktainteprincipiföretagenEU-direktiv skaär ettnumera

reklamvadBedömningen ärallmänheten.receptläkemedel till somav
klassificeringLäkemedelsverketsdelvisgrundasallmänheten avtill

kanallmänhetentillriktadreklamdirektivetfrånUndantagmedier. mot
vacciner.vissaförförekomma t.ex.

Branschnormer

bransch-ikompletterasochkonkretiserasregelsystemeträttsligaDet
ReklamförGrundreglerHandelskammarensInternationellanormer:

regler företiskaWHOsmedsamklangistårConductCode ofoch som
HandelskammarensInternationellaläkemedel,marknadsföring av
Marknadsundersök-Åtgärder förReglerochSäljfrämjandeRegler för

branschnormer.m.fl.ningar
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produktorienteradeska företagenmarknadentillinformationI vara
vederhäftighetpåreklam.jämförande Kravetmedåterhållsammaoch

ochbilligareeffektivare,bättre,uttryckföreskriver bl.a. att som
jämförvadframgårdet klartanvändasliknande inte f°ar utan att man

gäller inomvadjämförelserReglerna änmed. snävareär somom
bl.a. följande.reglernaföreskriverVidareövrigt.näringslivet i

återspegla aktuellskabehandlingsresultatUppgifter veten-m.m.om0
skap.

dokumentation.vetenskapligmedstyrkaskunnaUppgifter ska0
användasfår endastutskickpåmeddelandeviktigtBeteckningen0

larmkaraktär.infonnationför av
receptblock,receptstämplar,förskrivningHjälpmedel för m.m.0 --
från förskrivare.beställningpåoch baraåterhållsamtutdelasska

endaståterhållsamhet ochmedutdelasskaPresentartiklar avse0
värde förobetydligtartiklar mottagaren.av

helhetläkemedelsinformation i dessför sinharFöretaget ansvar0
hämtats frånkliniskautlåtanden,förinklusive rapporter etc. som

källor.externa
ibefattningshavarelämpligskaläkemedelsföretagVarje utse en0

marknads-ochinformations-kontaktman iansvarig ställning som
föringsetiska frågor.

Ickeinfonnation.kommersiellagäller företagensBranschreglema
branschensutanförfallerinformationmedicinskkommersiell egen-

oskarp.informationdessa ärmellanåtgärdssystem. Gränsen typer av
till denhänförsläkemedelsinformationutbildningsinriktadTerapi- och

informationenförutsättningendast under ärdockkategorin, attsenare
eller återgerden byggerproduktinriktad, ut-inteproblem- och att

läkemedels-förhållande tilloberoende italanden från ärsompersoner
andraellerinnehåller slogansinformationen inte momentföretaget, att
till företagetsassocierakanelleranvänds i antasmottagarnasomsom

deltillInformationsreglemamärkesvaruinformation. stor varaanses
information.utbildningsinriktad Detterapi- ochockså påtillämpliga

doku-aktualitet ochvederhäftighet,saklighet,bl.a. reglernagäller om
mentation.

informationsgranskningsmanLäkemedelsindustrinsBranschorganet
beslutefterlevs. IGM:sreglernaövervakarläkareIGM, atten

MedicinFarmaceutisk Revy, DagensLäkemedelsvärlden,refereras i
Läkartidningen.sporadiskt ioch

NBL bran-Läkemedelsinformation ärför BedömningNämnden av
beslut ibl.a. IGM:sbegäranpåprejudikatsinstans prövarschens som

ingårmarknadsföringsåtgärder. I NBLfrågor företagens represen-om
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ordförande-underallmänintressetochläkarkårenindustrin,förtanter
läkemedelsinformationärendenhar ingaHittillsdomare.skap omav en

Konsumentombudsmannen.ellerMarknadsdomstolentillförts vidare

Avtal LF/LIF

läkemedels-förRegleriåterspeglasinfonnationsreglerBranschens
ochLandstingsförbundet LIFmellanavtaloch i ominformation ett
Avtaletläkemedelsfrågor.iutbildningochläkemedelsinformation som

ochläkaretillinformationgälleraugusti 1997ireviderat annansenast
menings-ochansvarsfulltsäkerställaAvtalet ska ettsjukvårdspersonal.
Medsjukvården.ochläkemedelsindustrin ut-mellansamarbetefullt

samarbete,skakravetiskaochförfattningsmässigafrångångspunkt
sådantpå sätt parternasgenomföras attutbildning ettochinformation

eller kanrubbasintevarandraförhållande tilliställningoberoende
centraltutvecklas parts-och ettföljsAvtaletifrågasättas. avupp

deltar.LäkarförbundSverigesocksådärsamrådsorgansammansatt
viktigtförekommertidlång ettdet sedanpåpekasavtalet sam-I att

användasjukvården. Föroch attläkemedelsindustrinmellanarbete
läke-fråninformationbehovsjukvårdenharläkemedel på sätträtt av

kunskapdenbehovsida harsinåmedelsföretagen. Företagen omav
ochanvändningkliniskvidutvinnsegenskaperläkemedels somsom

Vidareprodukter.ochbefintligautvecklingförunderlagkan nyaavge
informationproduktorienteradbredarebehovsjukvårdenhar enav

Läkemedelsindustrin be-behandlingsomrâden.ochterapi-olikainom
till del. Parterna ärsjukvårdenkommamåstekunskaperhärsitter som

måsteochangelägetömsesidigtsamarbetet ärdärför attöverens om
former.ansvarsfullai fortsattbedrivas

försammankomsterbl.a.samarbeteför dettaInom arrangerasramen
behandlingochläkemedelsfrågoriutbildningproduktinformation, av

medverkanLäkemedelsföretagensämnesområden.vetenskapligaskilda
sjuk-iintegrerasnaturligtsammankomstemasådanske påska sätt att
ske idärförskasammankomstemaPlaneringenverksamhet.vårdens av

ochläkemedelsföretagenmellanöverenskommelseefterochsamverkan
sjukvârdshuvudmännen.förföreträdare

skaproduktinfonnationgällersammankomsterBeträffande som
förföreträdaremedöverenskommelseträffaläkemedelsföretagen

och platstidinnehåll,huvudsakligainformationenshuvudmannen om
för. Enska ståföretagetkostnadereventuellavilka samman-samt om

sjukvårds-pågenomförasnormaltskaproduktinfonnationförkomst
sammankomstenEndastarbetstid.ocharbetsplatspersonalens om

infallerpersonalenförmåltidsrastnormaltidpunkt dåvidgenomförs
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eller erbjuda ochutanför deras arbetstid kan företagen personalen
bekosta sammanträdeslokal,enkel förtäring. kanFöretagenacceptera

nödvändigt förföredragshållare, studiematerial och liknande ärsom
sammankomstens genomförande.

sammankomster f°aroch vetenskapligaTerapiinriktad utbildning en-
företag eller i samarbete med huvud-ligt avtalet ensamtarrangeras av

problem- och inteSådana informationsaktiviteter ska vara pro-man.
ska informeras i godduktcentrerade. Berörda sjukvårdshuvudmän så

samordna aktiviteterna medtid bl.a. läkemedelskommittéer kanatt
utbildningar och sammankomsterInbjudningar tillegna arrangemang.

och läkemedelskommittéer.ska skickas till berörda verksamhetschefer
sändas till presumtivaInformation får ocksåplanerade arrangemangom

i sitt arbete och intressedeltagare, bedöms ha saklig nytta ut-avsom
information ska inne-sammankomsten. Sådanbildningen respektive

vända sig till huvud-presumtiva deltagarehålla uppmaning till atten
för få sitt deltagande prövat.attmannen

utbildning och vetenskapligaDeltagare i terapiinriktad samman-
och logi enligtersättning för kostkomster ska normalt få över-resor,

träffas mellan deltagaren ochenskommelse i varje enskilt fallsom
deltagare lämna ellerLäkemedelsföretag f°ar inte tillhuvudmannen.

i anslutning därtill,ersättning för deltagandet eller för utläggutlova
träffats med huvud-enskilt fallsåvida inte överenskommelse i varje
förmåner ifår begära sådanaDeltagare inte heller änannatmannen.

enskilt fall medgetthuvudman i varjeden utsträckning deltagarenssom
och logi för deltagarekostdetta. kanFöretag arrangera gemensam resa,

kostnadernaavgift för dettaoch deltagarna motsvararta ut somav en
för arrangemanget.





SOU 1998:41 87

läkemedelsinformationOffentlig3

historikBakgrund och3.1

informations-industrin relativt1960-talettill slutetFram ensamvarav
Neurosedyntragedin, i mittenläkemedelsonrrådet.aktör inom avsom

godkännande läke-föranvisningar1960-talet föranledde skärpta av
läkemedelsinfonnation till ibehovet allsidigmedel, aktualiserade av

serie terapi-bl.a. iresulterade år 1969första hand förskrivare. Det en
registreradekliniska värderingarskrifter med jämförandeinriktade av

för läkemedelsinfor-kommittéSocialstyrelsesläkemedel, utgiven av
probleminriktade behandlings-till seriemation. Det ursprungetvar en

Läkemedelsver-rekommendationer workshopserien utges avsom--
ket.

dentillkomst tillApoteksbolagetsbidrogUnder 1970-talet att
och breddades.utvecklades Iläkemedelsinformationenoffentliga

Läkemedels-terapihandbokenbl.a.ingickApoteksbolagets program
riktad till farmacevterinformationtill läkareboken främst riktad samt

Läkemedelsinforma-1980-talet tillkombörjanoch konsumenter. I av
avseddspecielltmed informationavvecklattionsrådet nyligenLIR,

beredning för utvärderingrespektive för äldre. Statensför ungdom av
ochockså värderatunder årenharmedicinsk metodik SBU senaste

läkemedelsterapier.informerat om
idagtill förskrivareläkemedelsinfonnationoffentligFlödet ärav

informationsutbudet läke-fortfarande dominerasomfattande avmen
förskrivare.fortbildningsig iocksåmedelsindustrin, engagerat avsom

ofta påläkemedelskommittéema,förstabildades deUnder 1960-talet
samarbete medfarmakologer ikliniskaförsta generationeninitiativ av

och sjuk-till läkareLäkemedelsinformationsjukhusapotekare. annan
kommittéerna.uppgift förstund viktigfrån förstavårdspersonal envar
Utvecklingensjukhusen.vanligen tillbegränsadesverksamhetDeras
infonnations-understrukit behovetprimärvården harsedan dess avav

utanför sjukhusen.också till läkareinsatser
hajanuariträdde ikraft i 1997laglandsting ska enligtVarje ensom

betydelse för adekvatKommittéernasflera läkemedelskommittéer.eller
med förslagpropositionenunderstryks iläkemedelsförskrivning om
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utvid-frammanaspropositionenkommittéverksamhet. Ilagreglerad en
understöddbl.a.läkemedelsinformationoffentligeffektivaregad och av

informationbehovetbetonasVidareförskrivningsstatistik.utökad av
kost-år 1998landstingen övertarhuvudmännenprimärvårdentill när

förväntasreformdennaMedläkemedelsförmånen.förnadsansvaret
aspektenekonomiskaför denintresseoch patienternashuvudmännens

läkemedel öka.förskrivningläkarnaspå av

förskrivaretillläkemedelsinformationförankringochFörmedling av
i denlänkendenfortfarande svagastearbetsplatserderas varaanses

har det1980-taletbörjanSedanläkemedelsinformationen.offentliga av
förmedlarmuntligtfältorganisationeraktivafunnitshållnågrapå som

Läkemedelsverketsochrekommendationerläkemedelskommittéemas
i samarbeteprojektmedplanförst på ettSydsverigeinformation. var

distrikts-cirka 450tillriktatApoteksbolaget,ochlandstingenmellan
distriktslä-besökerStockholmläkarel. södraprojekt itidigtI annatett

personalen påinfonnationsapotekareochfarmakologerkliniskakare,
åretz.gångervårdcentraler två40 om

baseradinformationsverksamheten,iapotekarecirka 350Idag deltar
Vidareläkemedelskommittéer.ochLäkemedelsverketfrånunderlagpå

projekten iifältet,påinformatörer t.ex.deltagitläkarefåtalhar ett som
för-uppskattasfältetpåinformatörerStockholm.Sydsverige och av

och inrättaterfarenheterskrivama3. dessafastatagitharSBU en
informatörer.medicinskaläkaremedorganisation somegen

IT

drastisktpåhållerläkemedelsinformation attförFörutsättningarna nu
kanpåintresset system,fokuserarIT-utvecklingen gesomförändras.

behovetdåpatientbesökvidläkemedelsfrågorpå avomedelbara svar
ochläkarebetjänakaninformationskällasådanakut.information Enär

möjlighetuppstår. Dennaläkemedelfrågoromgåendepatient när om
internationellts. påpekatsSverige harDet attochiaktualiserats omhar

läkemedels-informationsökerläkareochpatient gemensamt om
för-radikaltdetkanproblempatientensgällerbehandling somm.m.

patient-läkarerelationenibristerEftersomvården.irelationernaändra

47:381-7Pharmacol 1995,ClinEur J
2 tryckningunderPharmacol 1997ClinEur J

19933 LäkemedelskongressenA Posteroch StjernaLööf G
4 94:1029-35Läkartidningen 1997,
5 313:1062-8MedJ 1996,Br
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sjukvården°, härvidlagförbättringproblem iett enenvoreanses vara
läkemedelsinformation.IT-baseradföljangelägen dverkan av

behandlasläkemedelsinformationIT-baseradNuläget vad gäller
nedan.mera

samverkaniAktörer3.2

bedrivs offentliglagrespektiveverksinstruktionEnligt författning
ochLäkemedelsverket Apo-handi förstaläkemedelsinformation av

kämverksamheten.läkemedelinstitutionerteksbolaget. dessaFör utgör
huvudmännenochSocialstyrelsen, SBUfrämstAndra aktörer --

följd deläkemedel ärinformationentill attbidrar en-avsom enom
operativtderespektiveprogramarbeten ärövergripandegagerade i att

sålundaläkemedel ingårInfomationsjukvården.inomverksamma om
riktlinjer gäl-nationellainformationinstitutionemasstatligai de om

ocholika sjukdomarbehandlinglande symptom.av
läkemedels-förfördelningenharframgår nedanSom ansvarav

Läkemedelsverketsutredningar.flertalbehandlats iinformation ett
förApoteksbolagetsochtill förskrivareinfonnationför ansvaransvar
deutredningar. Ii dessabefästhar blivittill konsumenterinformation

utredningama7 för läkeme-huvudmännensmarkerassenaste ansvar
patienter.sjukvårdspersonal ochtilldelsinformation

Aktörer-år.underförstärktsharaktörernaSamarbetet mellan senare
insatser.samordna sinaförsökerochverksamhetervarandrasföljerna

uppdelningen iefterSocialstyrelsenLäkemedelsverket ochharSå t.ex.
de arbetsmötenbl.a. ifrågasamarbetetmyndigheter fortsatttvå somom

Läkeme-arbete medApoteksbolagetsworkshopserien.idokumenteras
sedan längeharläkemedelskommittéerför ut-delsboken och insatser

Landstingsförbundet har inrättatLäkemedelsverket.samråd medförts i
Läke-utbildning inomläkemedelsinfonnation ochförarbetsgruppen

för Läkeme-ocksådärmedelsprojektet. Denna representantergrupp,
förteckningutgivitharingår, överSocialstyrelsendelsverket och en

bl.a.till förläkemedelvärderingproducentobunden nyttatillgänglig om
samverkar ifrågaoch SBULäkemedelsverketläkemedelskommittéer.

ytterligaremedicinskt fönsterSvenskt är ettämnesprioritering.vissom
offentliga aktörer.mellaninformationssamverkanexempel på

6 94:1669Läkartidningen 1997,
7 1997:154,SOUharoch1995:122 PatientenSOUReform rättpå recept

organisation HSUfinansiering ochoch sjukvårdensKommittén för hälso-
2000

m
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Landstingsförbundet detisamverkarSjukvårdshuvudmärmen genom
förändring.Läkemedel inyhetsbrevets.k. L-proj ektet utgersom
läkemedels-ochläkemedelsfrågoraktuellabehandlarNyhetsbrevet som

intressenter.bred kretstillriktatverksamhetkommittéemas är en

Läkemedelsverket3.3

Läkemedelsverket enligtproduktkontrollmyndighet harrollenI som
och övrig sjuk-läkaretillläkemedelsinformationförförfattning ansvar

också påbyggerinformationsverksamhetMyndighetensvårdspersonal.
till läkemedels-stödLandstingsförbundetmedöverenskommelse omen

kommittéema.
intäkterdirektaingaharavgiftsñnansieratLäkemedelsverket ärsom

dockmyndighetenharår 1997infonnationsverksamheten. Förfrån er-
verksamhet.dennaförkronormiljoner6hållit bidragett

ochbefintligakunskapvetenskapligharLäkemedelsverket nyaom
delunik eftersomläkemedel storKunskapen ärläkemedel. ennyaom

till-allmäntdärmed inteochpubliceradintedokumentationen ärav
förunderlagdokumenteratvälsåledesharMyndighetengänglig. ett

medsamarbeteläkemedel. Iproduktmonografierutgivning nyaavav
Legemiddelnorska Statenssjukvårdenochhälso-Socialstyrelsen, samt

problemoriente-kringarbetsmötenovarmämndagenomförsKontroll
läke-tillkomstenaktualiseratsterapiområdenrade nyaavgenomsom

underlaginklusivebehandlingsrekommendationer ut-medel. De som
beteckningenengelska däravpåpublicerasvid dessaarbetas möten

berördatilldistribuerasPublikationemasvenska.ochworkshopserien
läkarkåren.delar av

med åttautkommerInformationskriftserieLäkemedelsverketsI som
behandlings-ochproduktmonografierår presenteraspernummer

ocksåserien ingårIarbetsmöten.ovannämndafrånrekommendationer
förvarningarindikationer,informationbiverkningsöversikter, nyaom

kliniskafrånerfarenheteroch pröv-läkemedelanvändningfelaktig av
önskanläkarkårenstillInformationInnehållet iningar. omanpassas

information.riktadlättillgänglig,artiklar ochkorta
läkeme-förbasinformationgrundläggandeprodukterDessa utgör
nyligenregionalt Enligtinfonnation.riktadedelskommittéemas en

central,8 används härförvaltningoffentligspråkbruk ivanligtenlighet medI
normalt länlandstingsområdenriket,meningennivå ilokalregional och

ochhälso-kommuner. Inormaltlandstingsområdenrespektive delar av
betjänaslandstingsområden ettfleraibland förregionstårsjukvården avsom

regionsjukvårdspecialiteterregionalaochregionsjukhus
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studie muntligprimärvårdsläkare positiva till informationutförd är
produktmonograñer och behandlings-baserad Läkemedelsverketspå

rekommendationer.
kursverksamfortbildandeLäkemedelsverket för viss somsvarar

årligen återkom-främst för läkare. Tällbergkursenavsedda ärär en
värdering läkemedel enligtmande klinisk prövning ochkurs avom

medicine. har cirka landets cirkaevidence-based Hittills 600 av
denna kurs. Andra kurserläkare genomgått000 yrkesverksamma27

läkemedelsepidemiologi.läkemedelsbiverkningar ochgäller
datorbaserat infonnationssys-har byggtLäkemedelsverket ettupp

läkemedel.uppgifter enskilda Information påmedSWEDIStem, om
infonnationsutbudet ochmöjlighet orienteraverketInternet att omger

med uppgifterProduktresuméersnabbt uppdatera information.att om
liksom produktmono-kontraindikationer, dosering,användning, m.m.

i viss utsträckning till-behandlingsrekommendationer finnsochgrafier
gängliga på Internet.

Landstingsförbundet plane-överenskommelsen medförInom ramen
bl.a. framställninginformationsverksamhet medutökad ut-avras en

lokala infonnations-läkemedelskommittéemasbildningsmaterial för
presentation behandlingsrekom-minisymposier förinsatser, lokala av

läkemedelskommittéema.uppföljningsmöten medmendationer och

Apoteksbolaget3.4

ska den förordnar1992:859Enligt Läkemedelslagen22 § som
läkemedel upplysa och samrådaapotekförskrivare eller lämnar ut

informationApoteksbolagetsför denne.med patienten eller företrädare
grundas också på avtalet medsjukvårdspersonaltill konsumenter och

staten.

mångsidigbedrivit aktiv ochsedan sin tillkomstApoteksbolaget har en
bola-målgrupp. Enligtläkemedelsinformation med allmänheten som

informa-saklig och vederhäftigska kunden erhållakvalitetspolicygets
finnas doku-till behovet. skaindividuellt anpassad Dettion ärsom

policy.dennamenterade arbetsrutiner motsvararsom
läkemedelsinfonnationmuntligförmedlar skriftlig ochFarmacevter

dennauppgift uppgårEnligt Apoteksbolagetstill kunder i apoteken.

9 cirka primärvårds-törskrivarindexWstudie med 800nöjdApoteksbolagets
läkare
m teach Sachett,practice and EBM;Evidence-Based Medicine How to-

YorkChurchill Livingstone New 1997Richardson, Rosenberg Haynes,
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läkemedelsexpe-tid förpersonalenscirka 15tillrådgivning procent av
rådkostnadsjämfcirelser,ochomfattarRådgivningen preparat-diering.

kundernaspåochbipacksedlartydahjälpanvändning, att svarom
275-diskinformation motsvararför övertidfrågor. Den avsettssom kronor".miljoner85-170personalkostnad påtillårsarbetande550 en
köperkunderdvs.handköpskundema,fjärdedelUngefär somaven

apotek. Rådgiv-påinformationeñerförfrågarläkemedel,receptfria
tillInformationsjukdomsfrågor.ochprodukt-främstgällerningen

egenvård.aktivtillbidrarkundkategoridenna
inriktadepraktisktmedApoteketkundtidningenApoteksbolagetsI

rollläkemedlenspåtonviktenliggersjukvårdochhälso-kringartiklar
behandlings-ocksåingårinformationentrycktadenhantering.och I

egenvårdskunder.tillläkemedelsrådochpatientertillanvisningar
isjukvårdenochhälso-medsamarbetatbolagethar1990-taletUnder

därvidharMantemaår.s.k.informationskampanjer,multimediala
hudsjukdomar,diabetes, astma,folksjukdomar:olikainformerat om

kärlsjukdomar.ochhjärt-allergi,demens, samtsmärta

producent-erbjudaApoteksbolagetsskamedavtaletEnligt staten
sjukvårdspersonal. Iövrigochförskrivaretillinformationobunden

optimal läke-ochläkemedelsdistñbutionrationelluppnåsyfte enatt en
sjuk-medsamarbetaochinformerabolagetskamedelsanvändning

avtalet.iföreskrivsformeri devårdshuvudmännen som
avtalet förarbetaapotekenskatolkningApoteksbolagetsEnligt av

enskildedensåväl hosläkemedelanvändningmöjligabästa av
terapieffektivsåförochläkarenhos sompatienten/kunden ensom

läkemedels-möjligabästaförarbetaocksåskaApoteksbolagetmöjligt.
avseendeni dessaframgångnåbefolkningsnivå. För attpåanvändning

Apoteken måstesjukvård.ochapotekmellansamarbetekrävs näraett
sjukvården.del avenvara

förskrivaretill ärinformation attApoteksbolagetsmedMålet
läkemedellämpligastefåskapatienten,kund,parternas gemensamma

kost-till så lågaläkemedelsbehandlingsinmöjligaoch nyttastörsta av
infonnationsutbud tillbrettharApoteksbolagetmöjligt. ettnader som

förrecipeminutersjucirkaexpediering varavförGenomsnittstiden per
ochrecipenÅr 000 00053expedierades1996minut.information cirka en

Genomsnittligtimmar.33388sålunda cirkainformationförtidsåtgång var
exkl.ochspecialisterochcheferexkl. genom-för farmacevterårsarbetstid

årslönekostnad inkl.Genomsnittligtimmar.till 607uppgick 1frånvarosnittlig
kr.404till 307uppgickpersonalgruppdennalönebikostnad för

apotek 1993.12 handköpskundertillinformationRapport om
förskrivare,tillläkemedelsinformation13 producentobundnaApoteksbolagets

september 1997.Apoteksbolaget
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produkten idenLäkemedelsbokenläkare medochfarmacevter som
apotekareAntaletår.handbok förnyasutgivningen. Denna vartannat

läkemedelsinformation harområdetinomspecialistkompetensmed
denna kompetens.medapotekarecirka 350Idag finnssuccessivt ökat.

harläkemedelskommittéemastöd tilltidigaApoteksbolagets senare
läkemedelsinforrnationscentralerregionalatillmed stödutvecklats bl.a.

universitetssjukhus.vid flertaletLIC
strategi ska bolagetsochvisionaktuellaApoteksbolagetsEnligt

medverkan iomfattautbildningochinformationproducentobundna
och informationutbildningterapikommittéerläkemedels- och samt av

förmedlarollApotekenssjukvårdspersonal. är atttill läkare och annan
fannacevtiskförmedlaprodukter,ochleverantöreraktuell bild överen

läkeme-regelverk gällandehantering ochanvändning,sakkunskap om
farmako-ekonomianalysmedverka istatistik och samtförmedladel, av

läke-utbildninginformation ochmedverka iorganisera och om
rekommendationer.ochanalysermedelskommittéemas

omfatta för-statistikuppföljning ochmedicinskEnligt visionen ska
Apotekensläkemedelsgenomgångar.och analysskrivningsstudier samt

till myndig-användningläkemedlensstatistikroll förmedlaär att om
statistikanalyseraförmedla ochoch andra intressenter,heter att om

verksamhets-till läkare,omfattningochläkemedelsförskrivningen art
djupanalyserutföraläkemedelskommittéerchefer och samt att av

till storkonsumenter.läkemedelsförskrivningen
landet,mycket olika iverksamheti dennamedverkanApotekens är

apotekarenuläget 100-150omfattar iochsjukhusknutenstarkt som
lönekostnad påvilkettimmar/årcirka 00040 motsvararavsätter en

Apoteks-uppgift frånEnligtmiljoner kronor.cirka 10,5 annanen
miljonermotsvarande 32,5timmar/år000har för år 1997 125bolaget

verk-Målsättningeninformation.för ärkronor budgeterats attextern
med ökad satsningenhetligt,bedrivasframtiden skasamheten i mer

produkt-terapi-vård,och sluteni änterapisyn öppen mergemensam
insats 300och medsystematisktinriktat, följas apote-avenupp mer

timmar/år.000kare och cirka 150

Socialstyrelsen3.5

läkemedelsinformationoffentligiSocialstyrelsens grun-engagemang
vård-grund förriktlinjer tillnationellafördas på myndighetens ansvar

ochDokumentverksamhet.huvudmännensutvecklas iprogram som

14 diskussionsunderlag 970828.ochApoteksbolaget strategi,vision-
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faktadatabas MARSSocialstyrelsenspåtillgängligariktlinjer finns
System.ResultMedical Access

ochdagsaktuella kunskaperSOTAof theState Art är syntes aven
kunskapspridaSyftetunderlag.vetenskapligt är attpåbygger om

förekomstochorsakersjukdomarsolikabehandling,ochdiagnostik
screening. Valåtgärder ochförebyggandetillmöjligheterliksom avom

all-vanliga ochhuruppgifterblbakgrunddiagnoser sker mot omaav
behandlingen ställervilka kravsjukdomarifrågavarande är,varliga

förorsakarsjukdomarnautsträckningi vilkenochsjukvården sam-
datainsamling, bear-förfleraellerhällskostnader. En experter ansvarar

andramedarbetetsamordnar experter.och analysbetning samt
förläkemedelsbehandlingocksåinnehållerSOTA-dokumenten

till-huvudsak gällthar idokumenteninledandesjukdomar. Deolika
läkemedelsbehandling de SOTA-ingår ikirurgi,stånd kräver mensom

arbetet idel bedrivsdennautarbetande. Iunderdokument ärsom nu
Läkemedelsverket.medsamråd

kunskapsbaseradlikvärdig,tillgångpatientensstärkasyfteI att
för godriktlinjernationellaSocialstyrelsenutvecklarhela landetvård i

Utvecklingsarbetetläkemedelsanvändning.inklusivepraxismedicinsk
konsensusfinnsdetdärsjukdomstillståndochgäller diagnoser om

natio-behandlingsåtgärder. Deochdiagnostikförmetoderadekvata
kli-ikonsekvenserorganisatoriskaochekonomiskariktlinjernasnella

belysas.ocksåskatillämpningnisk
riktlinjerdessapåska baserasvårdprogramlokalaochRegionala

vårdprogramrnengrundvaltillgängliga. Påfinnssådanaallteftersom av
och denvårdgivarenmellanslutasöverenskommelserindividuellaska
vården,påverkafölja ochska kunnadärigenompatientenenskilde som

be-olikahurframgåocksåskarehabiliteringen. Detochbehandlingen
behövssamverkanvilkenochsamordnasbörhandlingsinsatser som

anhöriga.ochpatientenvårdgivarna,mellan
nyligenharutvärderarochföljerSocialstyrelsenskriftserienI upp

dennasjukhem. I presenterasrapportLäkemedel påpublicerats en
apotekareutförsläkemedelsrevisionhurstudieexperimentell avsomav

läkemedelsanvändningen.påverkarsjukvårdspersonaloch gemensamt

utvärderingförberedning3.6 Statens av

metodikmedicinsk

organisationerlikartadenätverkinternationelltingår i somSBU ett av
evidence-basedutvärderingarvetenskapligasystematiska,producerar -

medicinskaolikainombehandlingsaltemativbästamedicine om-
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områden. Under har därvid kommit beröra farmako-år SBU attsenare
hypertoni och klimakterie-terapin för vanliga sjukdomar såsomnågra

besvär. internationella medicinska tid-SBU:s publiceras irapporter
berörda läkare.skrifter och sprids till bl.a. administratörer och

innefattarallsidiga workshopserien, allaRapporterna är änmer
aspekter och kan ocksåterapeutiska aspekter inklusive sociala avse

påfordrar läkemedelsbehandling.lindriga sjukdomstillstånd intesom
ochpopulärtidskriften Medicinsk vetenskap medSBU praxisutger

beredningens utredningar.bl.a. korta sammanfattningar av
informatörermedicinska ihar nyligen läkareSBU engagerat som

informationsyfte personliga besök och individuellt anpassadmedatt
bland läkare och politiker.öka genomslaget för beredningens rapporter

Regionala läkemedelskommittéer bli viktig målgrupp ochavses en
inforrnatörema. har också nyligen etableratsamarbetspart för SBU

inforrnationsapotekare.samarbete med Apoteksbolagets
hälsoekonomiska studier ingår i doku-sig iSBU somengagerar

i ökadstudier kommermentationen för läkemedel. Dessa ut-nya
och läkemedelskommittéer.sträckning efterfrågas huvudmänatt av

kunskapsöversikter tillskapasEnligt aktuellt förslag ska nationellaett
med berördainom området och nätverk bildas parter.ett

Sjukvårdshuvudmännen3.7

läkemedelskommittéer

20-35-årig erfarenhetFlertalet har i dagläkemedelskommittéer aven
Verksamhetenläkemedelsinformation.bedriva regional och lokalatt

publicering isammankomster ochkan bestå i muntlig information vid
Z-Läkemedel iregionala informationsskrifter Pillret i Göteborg, Jämt-

Ögat m.fl.. Verksamheten har fåttland, läkemedel i Stockholm,på
Tillsammans medfrån Apoteksbolaget.ekonomiskt och stödannat

ofta varit pådrivande vidkliniska farmakologer har bolagets apotekare
läkemedelskommittéer.tillkomsten verksamheten iochav

läkemedelskommittéer. varjefinns 40-tal regionala IDet ettnu
ochsjuksköterskor i slutenkommitté ingår läkare och10-20 öppen

vanligen med läkarevård, administrativ personalfarmacevter och en-
läkare eller apotekareordförande farmakolog dvs.och klinisksom

sekreterare.som
rekommendationer ifråga valLäkemedelskommittéemas avom

förskrivarnabindande förläkemedel och behandling inte utgörär som

15Läkartidningen 1997, 94:1020
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rekommenda-Förhoppningen är attmålgrupp.primärakommittéemas
frånåterföringGenomförskrivningsmönstret.iåterspeglasskationerna

läke-läkemedelsreformen kaninrättatsreceptregisterdet genomsom
aggregeradförskrivningsstatistik pådelmedelskommittéema ta av

skaläkemedelsreformenMedkliniknivå.ochvårdscentrals-nivå, t.ex.
bättrekommittéemavilketgruppnivåpåstatistik förasdenna gerner

problem-identifieraochförskrivningsutvecklingenföljamöjlighet att
efter be-läkemedelsinformationendärmedområden och att anpassa

hovet.
ordinarieinomskebörläkemedelskommittéerregionalaiArbetet

läkarekompetentalandstingensmedverkan mestunderarbetstid och av
kommitté-ökardettaförFörutsättningarnasjuksköterskor.och om

meritvärde.visstverksamheten ges

farmakologerKliniska

klini-medverkarläkemedelsinformationspridningochutvecklingI av
Specialitenuniversitetssjukhus.nivånpåfinnsfarmakologerska som
i kroppen,omsättningochverkningsmekanismerläkemedelsinnefattar

ochbiverknings--analysoch-epidemiologi samtläkemedelsvärdering,
inrättades vidläkemedelskommittéemaförstadeberoendelära. När
farmakologerkliniskakommittéeri dessaingicksjukhusakademiska

egenskaperfarmakologiskaläkemedlensbedömahuvuduppgiftmed att
prövningarkliniskarandomiseradekontrollerade,frånresultatenoch -

medicine.evidence-basediutvärderingvetenskapligsystematisk,
ochpreparatval förrrekommendationergällervad nuUtvecklingen om

säkramindrejämförelsevispådokumentationvetenskapligfrånhar gått
terapitraditionfördröjandefrånmedicine,evidence-basedtillunderlag
beaktandefrånochläkemedeltillställningstagande avsnabbttill nya

terapi-rekommenderasVidarekostnad.beaktandepris till numeraav
medläkemedelskapatienten potentabehandlingviddvs.trappan, av

medelmildamedbehandlingförst närbiverkningsriskerökade sättas
handförstaiocksåinnebär attTerapitrappanresultat.givitinte man

vanligenmedelnyregistreradesistochmedelbeprövadeanvänder som
effektiva.gradmotsvarandealltid iintedyrare merär men

huvudmännenharfarmakologerkliniskasaknasdetdärregionerI
läkemedelskommittéertill sinaspecialistersådanaknytamöjlighet att

Sörmlandifråganlösthar t.ex.Såkonsulter.ställningmed mansom

tidigtföreträddes16 tidpunkt synsättetvid dennaexisterade inteBegreppet men
farmakologer.kliniskaav
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för alla huvudmänmöjlighet ståroch på Gotland. Denna öppen utan
tillvara.kliniska farmakologer och bör tasegna

Läkemedelsinformationscentraler

finns läkemedelsinfonna-för klinisk farmakologiVid avdelningarna
Läkemedelsverkets regionala biverk-tionscentraler till vilkaLIC

till ställa kvalificeradeFörskrivare kan LICningscentra knutna.är
ibiverkningar uppkommereffekter ochfrågor läkemedels som en-om

läkemedelskommittéer medbiståskilda patientfall. kan ocksåLIC
baserasfrån centralerna påvärderingar.dokumentation och Svaren

läroböcker, databaser ochfackpress,i internationelldokumentation
och tillförlitlighet,innehållEfter värdering källornasandra källor. av

referenser, granskning vidoch angivnasammanställning med slutsatser
tillställs frågeställamasigneringdiskussions- och kvalitetsronder samt

skriftliga svar.
läkemedelsinformationformLIC-verksamheten avanses vara en

det löpandepraktiska behov iförskrivarnasväl tillgodosersom
gäller tidsfaktorn, dvs.framtideninförpatientarbetet. Utmaningen
förkorta svarstiderna harförför ställda frågor. Bl.a.tiden besvara attatt

läkemedelsinfor-fördatabasDrugline utvecklats gemensamsom
mationscentralema.

första läkemedelsinfor-ekonomin. DenutmaningEn utgörannan
modell för övrigaståttHuddinge sjukhus,mationscentralen cent-som

och Stockholms länsInstitutetKarolinskaraler, har helt bekostats av
Apoteksbolagetsfinansieratshar delvislandsting. Andra centraler över

budget.

aktörer3.8 Andra

bildades år 1994 Apo-läkemedelsepidemiologi NEPIförNätverk av
befrämjar forskning ochApotekarsocieteten. NEPIteksbolaget och ut-

och -ekonomi.läkemedelsepidemiologi, -informationveckling inom
sjuksköterskor.läkare ochbedriver seminarier forNEPI

utbildningsverksamhet bl.a.omfattandeharApotekarsocieteten en
första hand förläkemedelsvärdering iochgällande kliniska prövningar

och apotek. Utbild-industrinfarmacevter verksamma inomärsom
föreningSocieteten harcirka deltagare år.ningen omfattar 4 000 enper

Läkemedels-årligaför denför läkemedelsinformation och svarar
kongressen.
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publice-ochSpriochMFRforskningsrådetMedicinska arrangerar
rörande aktuellabl.a. konsensusmötenfrån olikamaterial möten,rar

behandlingsornråden såsom osteoporos.
Läkarförbun-SverigesliksomsektionerLäkarsällskapetsSvenska

fortbildningsprogramför olikaspecialistföreningardets somsvarar
förening förSvenskharSåfarmakoterapi.sjukdomarsinkluderar t.ex.

fortbildningsprograminitieratSFAMallmänmedicin ett som nu
bildatocksåharSFAMallmänläkarkåren.hälftenminst avengagerar

specialistförening-ochLäkarsällskapetsläkemedelsterapi.råd förett
Läkarsäll-specialistutbildning.i läkarnasoftaingårarnas program
Medicin-såsomutbildningsmötenochinformations-genomförskapet

Läkardagama.ochRiksstämmanska

läkemedelsinformationIT-baserad3.9

utveck-engagerade ioffentliga aktörerandra ärochstatligaMånga
börområdet. DetinomIT-tjänsterfärdigarespektive ilingsverksamhet
harkonsumenterochförskrivarefårelativtfortfarandeattnoteras

nätdistribueradeFleratjänster.dessautnyttjamöjlighetertekniska att
också på CD-rom.finnsprojekt/tjänster

fullständig invente-och inteexempelnedanUppräkningen är en
inteIT-tjänster. Textutrymmet ut-ochIT-projektoffentligaring gerav

projekt ellerrespektiveviktenellervärdetrelativaför dettryck av
tjänst.

Myndig-internet.vialäkemedelsinformationspriderLäkemedelsverket
godkännandelistor förbl.a.medhemsidaengelskspråkigharheten en

snabbaplanerasframtidenIindikationer.ochläkemedel nyanya
medproblemakutavid larmvia internetinfonnationsinsatser om

läkemedelutbildningsmaterial samtnätdistribution ompreparat, av
inforrna-Dennaindikationer.läkemedel ochallamonografrer för nya

hemsida. Påmyndighetensidagredantillgängligdelvistion finns
läkemedelsinfor-offentligmed allambitionensikt finns talängre att

IT-Enbehandlingsrekommendationer nätet.inklusivemation arman
beträffandeområde,visstinominformation t.ex.bevakningtjänst är av

Läkeme-förmedlas via e-post.sjukdomsgrupp,ellersjukdomviss som
kanbrevlåda mottagarnamedavvaktardelsverket öppen gesom

saknarmyndigheteneftersomtillbakakommuniceramöjlighet att
harMyndighetendialogkommunikation.sådandelta iför attresurser

syfte.dettaiutvecklatdock prototypen
aktiva800cirkadatahanterauppgift ingårApoteksbolagets attI om

cirka 3 300läkemedelsnamn,produkter600cirka 1substanser,
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förpackningarregistrerade läkemedel och cirka vilket förutsätter6 500
informationsflöden.kompetens och paketerastrukturera Dennaatt stora

kompetens till grund för diverse IT-tjänster till denligger egna
personalen, allmänheten. Apoteksbolagets intemettjänstsjukvården och

allmänheten få råd beträffande olika åkommormöjlighet attger som
vill egenvård. Via internet kan allmänheten också ställabota medman

frågor och hälsovådliga Vidare har Apoteksbolagettesta vanor.
bl.a. funktionenutvecklat kunskapsdatabas för personalen iArkivet, en

information uppdateras kontinuer-till kunderna.rådgivare Dennasom
Apoteksbolagetsfrån frågesvarsdatabasen ALi,ligt databaser t.ex.som

dygnet bemannadläkemedelsinformation. ALi samtidigtär runten
för sjukvårdspersonal. Ambitionenapoteks- och är attresurs processen

informationen i framtidenlagring information ska enkel och attav vara
ska tillgänglig för alla.vara

mellan läkemedels-Databasen Drugline har byggts i samarbeteupp
innehåller frågor ochinforrnationscentralema i landet. Drugline svar

Efter drygt tio verk-läkare fått vid kontakt med LIC. årsställt ochsom
tillgängligasamhet finns utredningsdokument online viacirka 9 000

flestaKarolinska och via internet.institutets databas, på CD-ROM De
uppkommit kring be-dokumenten Drugline avspeglar frågori som
fall misstänkta biverk-handling enskilda patienter och i mångarörav

ningar. Drugline engelskspråkig.Sedan år tillbaka delarärett av
rekommendationer internet.publicerar sina ochSBU rapporter

läkemedelsbe-Institutionen ökad utsträckning frågoritar omupp
pågående projekt ochhandling. distribueras informationVidare om

och praxis inter-innehållsförteckning skrift Vetenskap påSBU:söver
net.

IT-projekt för läkemedelsinfor-lokalt StockholmJANUS är ett
patientkonsulta-mation i samband medtill läkare och sjuksköterskor

samarbete med allmänläkare förtion. Grafik och design utvecklats ihar
använda. receptfonnulärtjänsten snabb, enkel och lätt Ettgöraatt att

information i ochbygger kopplat till FASSpå enkla menyval ärsom
läkare underApoteksbolagets 20-talvaruregister. Tjänsten testas ettav

utbyggd året därpå.år 1998. Systemet beräknas fulltvara
ochSpris IT-tjänst kopplat till joumalsystem FASS. ISpriTerm är

Läkemedelsverketstjänsten förmedlas sammanfattningarbl.a. vär-av
derade workshops biverknings-läkemedelsinformation inklusive samt
signaler. läggs lokalaSpriTerm på nät.ut

faktadatabasen medUtgångspunkten för medicinska MARSden
regeringsuppdrag med-Socialstyrelsen utgivareansvarig är ett attsom

skillnader i tillgänglighet ochverka till utjämning regionalaav
resursutnyttjande vid produce-kapacitet inom effektivtsjukvården,

mätmetoder utvärdering ochrande enheter, utveckling ochmått samtav
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fråninformationRegisterbaseradcentral nivå.ochlokaluppföljning på
SOTA-dokument utgörochkvalitetsregisterdatabaser,nationella

för-kunskaplöpande. DenuppdaterasMARS somförunderlag som
för patient-basbasenheter,och utgöraklinikerstödjaskamedlas en

statsmaktematillrapporteringförunderlag omochinformation ge
kvalitetInformationens garanterassjukvården. genomiförhållanden

kvalitets-råd,vetenskapligamedicinskamedverkan expertgrupper,av
och före-sektionerLäkaresällskapetsSvenskaregisteransvariga samt

Huvud-Landstingsförbundet.medsamarbeteidrivsProjektetningar.
ställnings-införarbetetpåverkaochtillställningfölja,kan tamännen

MARS.organisationochfinansieringframtidatilltagande av
Socialstyrelsen,harfönstermedicinsktSvensktUnder namnet
nyligenLandstingsförbundet öppnatochSpriSBU,Läkemedelsverket,

infor-medicinskpubliceringförinternethemsida på avgemensamen
ochhemsidoraktörersrespektivetillhänvisar egnamation. Fönstret

information.aktöremasförknutpunkttekniskdärmedfungerar som
ellersovringvärdering,systematisering,övergripande annanNågon

dock inte.skerinnehålletbearbetningredaktionell av
strategiskfåkaninternetframhållitharLäkarsällskapet attSvenska
byggasfortbildning. hemsida ska utSällskapetsläkarnasbetydelse för

mötessammandrag.ochkursmaterialkursregister,med bl.a.
tillinitiativ IT-tagitharinstitutionercentralaochlandstingNågra

allmänhetensutgångspunkter ärtvåProjektetsinfoMedica.projektet
möjlighetensjukvård attoch samthälso-infonnationbehov omav

informations-nationelltiinformationsändares ettflerasamordna
söka infonna-de kanför attinnebär mottagarnaSamordningensystem.

informationssystem.framstår ettdatamängdfråntion somstor somen
demedjämförtkostnaderlägresamordningmedför omsändamaFör

infor-Gemensaminformationsservice.för dennasig skaför svaravar
den bästapåberoendedecentraltellercentralt varproducerasmation

kanproduktionskompetensentekniskochsakkunskapenmedicinska
Avsikten ärintranet. atttestversion påfinns i ettinfoMedicaerbjudas.

finnasska1998redan årmåhändadelvisframtideninfoMedica i --
styrelseniochkonsortiumProjektet ägs ettinternet.tillgängligt på av

SocialstyrelsenLandstingsförbundet,landsting,föringår representanter
beräknadeslinfoMedicasför etappKostnadernaApoteksbolaget.och

verksamhetenfinansierasdennaI avkronor.miljoner etapptill 8-10
konsortiet.ideltagarna

17 januari 1997.policydokumentLäkarsällskapets
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3.10 Studier offentligav

läkemedelsinformation

Tidigare studier visade förskrivare började använda läkemedelatt nya
sedan de först uppmärksammats på existens företa-preparatens genom

marknadsföring, därefter samrått med kolleger och slutligen prö-gens
de medlen på patienter.några Senare undersökningar harvat nya pre-

mångfald hypoteser hur valet läkemedel sker,senterat en om av men
det finns få svenska studier inom området.

Genomslagskraften i muntlig problemorienterad läkemedelsinfor-
studier.mation till förskrivare finns belyst i två svenska En dessaav

gällde effekten återkommande informationsverksamhet tillav en
primärvårdsgrupp. studien innefattade interventionsgruppI ochsom en

kontrollgrupp noterades i förstnämnda markant förändringen grupp en
i önskad riktning förskrivningvid lipidsänkande läkemedel.av

studieLiknande resultat konstaterades i vetenskaplig där 340en
primärvårdsläkare fick muntlig läkemedelsinformation lokalt verk-av

apotekare specialutbildats för uppgiften informatörer.samma som som
Med hänsyn till de pedagogiska teorier angående vuxna personers
lärande låg till grund för studien begreppen information ochärsom
informatörer i detta sammanhang med stöd respektivesynonyma
stödjare för lärande. Följsamheten bland dessa läkare till läkemedels-
rekommendationer och till riktlinjer angående behandling ökade signi-
fikant jämfört med följsamheten bland läkare enbart fått skriftligsom
läkemedelsinfonnation.

läkemedletÖgatI projektet pågått i tio år vid 30-talpå ettsom
vårdcentraler i Stockholm har cirka allmänläkare informerats150 om
läkemedel och läkemedelsbehandling dels i kortfattade bulletiner som
utkommit med 6-8 år, dels muntligen på arbetsplatsernanummer per

infonnatörsgrupp i vilken ingått allmänläkare och apotekare samtav en
vid några tillfällen klinisk farmakolog. Ungefär fyra läkare fem harav
deltagit i dessa informationsmöten. deltagarnaAv ansåg fyratre attav
läkemedelsinformation i denna form värdefull för deras dagligavar
verksamhet. Jämfört med kontrollgrupp har läkarna vid de berördaen
vårdcentralema visat följsamhet till givna behandlingsrekom-större
mendationer. Kostnaderna för denna form läkemedelsinformationav
uppgick år 1995 till cirka kronor läkare, vilket4 600 motsvararper

18Samhälle, Individ, Hälsa, Andersson och Melander, Lund 1988 ClinJsamt
Epidem 1995, 48:705-ll
19 Bridging the between guidelines and clinical practice, akademiskgap av-
handling, Rolf Wahlström, Stockholm 1997.
z° Eur Clin Pharmacol 1997, 167-17252:
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allmän-läkemedeldeförårskostnaden ensomungefär 0,3 procent av
förskriver.genomsnittligtläkare

apotekareochepidemiologerStatistiker,pedagoger,Allmänläkare,
syfteprimärvården ibedömningsanalys iKliniskprojektetisamarbetar

fortbildninginteraktivformutvärderaoch avutveckla, pröva nyenatt
primärvården.iläkemedelsanvändningkvalitetssäkringkring av

ochHälso-InternationellföravdelningenvidgenomförsProjektet
ingår ioch ettInstitutetKarolinskavidH-lCARSjukvårdsforskning

Inforrna-länder.andrafyramedtillsammansprojektinternationellt
genomfördes ett teamutbildningsintervention avsomtionsinsatsema

delta-deangåendegruppdiskussionerbestod iallrnänläkare-apotekare
förskriv-derasochpatientfallfiktivabedömningarläkarnasgande av

kunskaperadekvatahadeansåg teamettio attdeltagareNioningar. av
försöks-iläkareflerdetinsatserdessaEfteruppgift. varsinför

rekommendationernaföljdekontrollgruppemai somängmppema
astmaområdenaaktuelladeinomläkemedelsbehandlingbeträffande

urinvägsinfektioner.och
särskiltmedkategorimotsvarande ärochsjukhem enpåPatienter

SocialstyrelsensIläkemedelsanvändning.ifrågaproblemen omstora
ochutveckladessjukhemLäkemedel påprojektApoteksbolagetsoch

patien-hälftenMerläkemedelsrevision. än avförmodelltestades en
åtgärdaskundemånga genomläkemedelsproblemhade varavterna

dennaiResultaten gruppexperimentgrupp.igruppöverläggningar en
kontrollgrupp.ibättreväsentligt än envar tredjedelCirkautvärderats. avhartemaårskampanjema enOckså

enkät-enligtDiabetesprojektet enuppmärksammathadebefolkningen
blodsockertesterAnvändningen avåret över.undersökning när var

föränd-antidiabetikaAnvändningenåret.underfördubblades avnästan
hudsjukdomar ochastma,inte. Behandlingendäremotrades av

kampanjår.respektivedemens underförbättradessenil
inteallmänheten,tillinfonnation somexempel påocksåfinnsDet

imedel utsmärtstillande sam-gavsinformation somfram. Dennått om
påeffektingen störrehadereceptfrittblevibuprofensmedband att

preparat.valallmänhetens av

1996:1.utvärderar21 ochföljerSocialstyrelsen upp
22 29:609-161995,Inform JDrug

30:455-6023 1996,PharmacotherapAnn
20327-342 1995,TherapClin PharmJ

1121026-3625 1996,PharmacistConsultantThe
2° 96:14-71992,TidskSv Farm
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Rådfrågningsverksamheten vid LIC på Huddinge sjukhus har värde-
avhandling.i akademiskrats Kostnaden fråga uppgick tillen per

drygt 1000 kronor. Användarna värderade mätt betal-svaren som
ningsvilja till genomsnittligt cirka kronor.800 Servicen ansågs vara
användbar för lösa aktuella läkemedelsproblem,att säkrarege en
känsla vid beslutsfattandet och ha infonnationsvärde för framtidaett
bruk. Författaren påpekar också merkostnaden för onödigaatt under-
sökningar för dem icke utnyttjar LIC bör beaktas eftersom dessasom
kostnader ofta mycket höga. Konklusionenär LIC-servicenär att är
effektiv, i vissa fall kanske den effektiva formen för konsultation.mest
Författaren uppmärksammar också kvaliteten och värdet denav sam-
lade kunskapen i databasen Drugline, enligt hennes mening bordesom
utnyttjas sjukvården.mer av

En aktuell granskning några läkemedelskommittéers rekommen-av
dationslistor har påvisat brister med avseende på målsättningen med
listorna. efterlyserMan systematisk fokusering på valen mer av
terapigrupper, indikationsglidningar och läkemedlens roll inom vård-

det traditionella valetutöver mellan generika snabbareprogram samt
ställningstaganden till läkemedel.nya

Det finns flertal exempel på skriftlig offentlig läkemedelsinfor-ett
mation efter varierande tid givit utslag i Apoteksbolagets försälj-som
ningsstatistik. Hit hör Spri-rapport hyperlipidemi Läkeme-samten om
delsverkets terapiöversikter trombolysbehandling hjärtinfarktom av
och användningen bensodiazepiner vid sömnbesvär och ångest.av
Läkemedelsverkets information återhållsam användning ACE-om av
hämmare vid hypertoni och förskrivning dessastörre medel vidav
hjärtsvikt har dock inte resulterat i ändrade förskrivningsvanor.

År 1995 undersöktes hur läkare använde och värderade olika källor
för läkemedelsinformation: Läkemedelsverkets, Apoteksbolagets och
industrins informationsmedier, utländska facktidskrifter, läkemedels-
kommittéer, kolleger.akademiska konferenser drygtAv 900samt
tillfrågade läkare huvudsakligen distriktsläkare och internmedicinare-

svarade cirka 600. Två läkare de läste eller deltre att togav uppgav-
Information från Läkemedelsverket och lika andel vände sig tillstorav

kollegor för få läkemedelsinformation. Endast läkare fyraatt en av
läkemedelskommittéer och workshopserien sina informa-uppgav som

tionskällor. Den distribueras dock inte till alla läkare. högstDesenare

27Problemorienterad läkemedelsinformation En möjlighet förbättraatt-
sjukvårdens kvalitet, Helena Staaf Lyrvall, Stockholm 1994
2 Läkartidningen 1997, 942596-8
29Läkemedelsverket- läsvärdesundersölcning skriften "Information frånav
Läkemedelsverket, IMU-Testologen 1995
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kollegerLäkemedelsverket,frånInformationkällornavärderade var
läkemedels-källornavärderadelägst varLäkemedelsboken. Deoch

läkemedelsindustrin.ochworkshopserienApoteksbolaget,kommittéer,
läkemedelsinformation,muntligväsentligtefterfrågade merMan

medicinskaanordnadekonferensermedsamband aviföreträdelsevis
organisationer.

desshuvudsakligengällerläkemedelsinformationenAnalyser av
institutionerfåmediciner. Det ärvalderasochläkarnaförbetydelse av

pati-förbetydelseinformationensanalyseraanledningfunnit attsom
hälsa.enternas

rolleniapotekareochläkare somstudieexperimentellI aven ifrågasatteblodtryckhögtmedpatientertillläkemedelsinformatörer
läkemedelsbehandling.kunskaperapotekamas ompatientersomliga

i dettaläkarnakunnigalikaapotekare somflertaletansågDock att var
skillnadtillakademiskaläkarnaansågsinformatörer varaSomämne.

patienternasigtyckteÅ sidanandraapotekarna.vanligadefrån mer
apotekare.tillläkare änsinatillrelationerpersonligaha närmre, mer

apotekvid attinformationför varhuvudmotivettroddePatienterna att
dubblamedSituationeninformera.tidhadeinte attläkarnaavlasta som

Iläkarna.kontrolleramöjlighet attuppfattadesinformatörer ensom
befogenhetersinagåttapotekare överpatienterna atttycktefallenstaka

förskrivits.demediciner änandraföreslå somattgenom

3° 94:733-91997,Läkartidningen
LundSellerberg,Ann-MariochLeppänen31 Vesablodtryck,högtbeskrivaAtt

1991.
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utredningarTidigare4

och motsvarandeutredningarstatligahar fleratio årenUnder senaste
läkemedelsinforrna-producentobundenoffentligbehandlat frågor om

tidigareLäkemedelsdistributionsutredningen harskillnad frånTilltion.
utrednings-uttaladläkemedelsinformationinte haftutredningar som

utred-vad dessaenbartrefererassammanställningföljandeuppgift. I
information.anförtningar om

1987:20SOUhälsaLäkemedel och4.1

producentobundnadenvidareutvecklingförordadesbetänkandetI aven
planerade,centralaBland deläkemedelsinformationen. organ som

Landstings-läkemedelsinformation ansågsgenomfördeinitierade och
Socialstyrelsen särställning.intaApoteksbolagetochförbundet, en

Socialstyrel-vårdpersonal,fortbildningansvarade förLandstingen av
till vårdpersonalinformationfortlöpandeförApoteksbolagetochsen

och till allmänheten.

läkemedelskontrollenstatliga4.2 Den
6RRV 87 1 O 1

läkemedelsavdelningSocialstyrelsensRiksrevisionsverket ansåg att
läkemedel ochaktuell informationutvidgad stra-borde omnyaomge

förhuvudansvarborde haSLAläkemedelsanvändning.tegier för pro-
läkemedels-ochförskrivaretillläkemedelsinformationducentobunden

kommittéer.

år 1991.bildadesMyndighetenLäkemedelsverket.tiden föreDetta avser
läkemedels-Socialstyrelsensfrämstlåg tidigareMotsvarande uppgifter

avdelning, SLA.
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läkemedelkontrollförmyndighet4.3 Ny av

1990:15Dsm.m.

föreslagår 1990Socialdepartementetarbetsgrupp inomEn omgav
Med hän-finansiering.ochorganisationuppgifter,Läkemedelsverkets

prövningar,kliniskaför licenser,Läkemedelsverketsvisning till ansvar
kontrollläkemedel ochutvärderingdokument,värdering avavav

informationproduktrelateradbordeläkemedelmarknadsförda vara en
infor-skulle förMyndighetenhuvuduppgifter.myndighetens svaraav
Infor-läkemedelskommittéer.apotekspersonal ochläkare,mation till
risk irespektiveproduktegenskaper,gälla bl.a.skulle nyttamationen

läkemedelsinfonnationjämförandeprodukterandraförhållande till
läkemedel.nyregistrerademonograñeroch om

LäkemedelsverketochSocialstyrelsenansågArbetsgruppen att
dokumentation seinklusiveworkshopsifrågasamverkaborde om
och Myn-initiativtagare arrangör.skulleLäkemedelsverketovan. vara

behand-ämnesområden,för valskulledigheterna gemensamt avsvara
rekommendationer.dessapubliceringochlingsrekommendationer av

läkemedel ianvändningförSocialstyrelsentillMed hänsyn avansvar
liksomrekommendationerna,förborde detvården ansvaretyttersta

Socialsty-hosliggabehandlingsrekommendationer,andraifråga om
relsen.

mellanansvarsfördelningentillställningocksåArbetsgruppen tog
gälltrollfördelningApoteksbolaget. DenochLäkemedelsverket som

förmedlingochframtagandeiApoteksbolagetochmellan SLA av
borde beståallmänhetenoch närläkaretillläkemedelinformation om

följande:innebäraskullebildats.Läkemedelsverket Det
produkt-skriftligmuntlig ochförskulle haApoteksbolaget ansvar

Behandlings-allmänheten.ochpatientertillinformationorienterad
produceras Apo-bordeinformationsmaterialochanvisningar annat av

utgå frånbordeInformationenapoteken.pålämnasteksbolaget och ut
Infor-sammanhang.sinailäkemedlen insattamedsituationpatientens

Läkemedelsverket.godkäntsfaktagrundas påskullemationen avsom
kontrol-vid behovmyndighetenskulletillsynsrollför sinInom ramen

förutsättningar.angivnamedöverensstämdeinformationenlera att
främstApoteksbolagetbordeläkarkårentillinformationBeträffande

medverkan i läke-ochstöd tillregionalt bl.a.lokalt ochverka genom
regionala avdel-medsamarbeteApoteksbolagetsmedelskommittéer.

regionalauppbyggnadimedverkanfarmakologi,kliniskförningar av
utbildningsaktivi-stöd tillochläkemedelsinforrnationscentraler LIC

viktigt.särskiltläkareprimärvårdenstillteter angavs som
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i informations-Apoteksbolagets informationsroll förutsatte att man
ifråga kunskapsupp-verksamheten tillvara stordriftsfördelartog om

och utvärdering.byggnad, utveckling

Läkemedel och kompetens4.4

SOU 1993:106

Läkemedelsförsörjningsutredningendelbetänkande behandladeI ett
läkemedelsinformation i perspektivet egenvård, dvs.92 bl.a.LFU av

läkemedel,sjukdom med huskurer,behandling och förebyggande av
konsulteras. betänkandet på-vila, medicinsk expertis Iattutanm.m.

läkemedelpekades och vederhäftig informationadekvat äratt om en
apotek ochegenvårdssortimentet iförutsättning för utvidgning av

handköpsläkemedel borde detegenvårdsapotek. Vid försäljning av
kan besvara kundernasfinnas farmacevtiskt utbildad personal som

räcka med informa-frågor. gäller allmänna läkemedel skulle detVad
tion förpackningen.i och på

rådgivning i detaljhandel och där-Betydelsen information ochav
sidainformationsgivning från apotekspersonalensmed ökade krav på

flera motiv för förändringApoteksbolaget anförtshade ett enav som av
inomreceptarieutbildningen.den grundläggande Farmacevterav

fördjupa sig bl.a. imöjligheterapoteksväsendet borde större attges
det bordeOckså ansågämnesområdet kommunikation. LFU att ut-

receptariemas kompetensarbetas utbildningsprogram för höjaett att
kunskaper läkemedelsrâdgivning.och vad gäller

och konkurrensOmsorg4.5

1994:110SOU

frågan producentobundenslutbetänkande återkom tillsitt LFUI om
förordade begreppet offentligläkemedelsinformation. Betänkandet

information inomläkemedelsinformation med till ingenhänsyn att
producentemas forskningoberoende data fråndetta område kan vara av

och produktutveckling.
läkemedelsinformation borde principielltoffentligförAnsvaret

Apoteksbolaget. före-bolag såsom LFUligga på myndigheter, inte på
fördet övergripandeLäkemedelsverket skulle haslog ansvaretatt

medskulle finansierasoffentlig läkemedelsinfonnation. Informationen
apoteksavgift.en
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tillsättas förskulleorganisationskommitté attföreslogsVidare att en
med följandeläkemedelsinformationenoffentligaframtidautforma den

inriktning:

utveckling-anpassad tillläkemedelsinfonnationProblemorienterad0
vidareutbildning.gxund- ochmedicinskövrigt inomien

skolning.medicinskomfattandemedInformatörer mer0
ochsjukvårdenLäkemedelsverket,mellanInfonnationssamverkan0

apoteksväsendet.
för kli-avdelningarochläkemedelskommittéerregionalaFörstärkta0

farmakologi.nisk
regionalinformationsfarmakologerochInformationsapotekare0

n1va.

sjukvården självLFUocksåpåpekade attutredningartidigareLiksom
iförslagläkemedelsinformation. Trotsförförfogarinte över resurser

läkemedelskommit-dvs.sjukvårdenshaderiktningenden organ,egna
förtillförtsinteavdelningarfarmakologiskakliniskaoch resursertéer

anfört dettahadeläkarkårenförläkemedelsinformation. Representanter
fortbildningenfarmakoterapeutiska ärdentillförklaring attensom

terapi.rationellochmodernupprätthållaotillräcklig för att en
läkemedelsinfonnationförsjukvårdentillföravilleLFU resurser

läkemedels-detaljistledet på 0,5i procentavgiftsuttag avettgenom
läkemedels-stärkaföranvändasskullemedel attförsäljningen. Dessa

farma-ifortbildningläkarnastilloch bidraverksamhetkommittéemas
respektiveLäkemedelsverketfördelasskulleMedlenkologi. avav

företrädare.läkarkårens

rollframtidaApoteksbolagets4.6

1995:82Ds
läkemedelsinfor-indeladeSocialdepartementetinomarbetsgruppEn

kompletterandeproduktinformation,kategorier:olikaimation tre
tillprofessionell informationochkonsumentinformationochpatient-

vårdpersonal.ochhuvudmän
domine-heltproduktinformationenkonstateradeArbetsgruppen att

omfattningochtill fonn styrsdenochproducentema avattras av
läkeme-produkteravsättning för samtvinnaproducentintresset avatt

ansågGruppenbranschnormer. attochproduktansvarslagendelslagen,
därmedprodukterenskildainformationbehovkonsumenternas omav

väl tillgodosett.var
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jämförande ochkompletterande,behöver konsumenternaDärutöver
ornrådesöversikter, all-ochprodukt-information:problemorienterad

prisjämtörelser,behandlinginformation symptom,män m.m.avom
uppgift medhärvidlag harApoteksbolagetframhöllGruppen storatt en

och läkemedels-FolkhälsoinstitutetSocialstyrelsen,Läkemedelsverket,
viktiga aktörer.industrin andrasom

arbetsgruppenframhöllinformationprofessionellBeträffande att
härindustrin. Ocksåinformationskategori dominerasdennaockså av

problemorienterad infonna-ochjämförandekompletterande,behövs
den kunskapinhämtaförutsättsenskilde förskrivarention. Den som

verkar förOvannämnda instanserförskrivning.för rationell attkrävs ge
kunskap.nödvändig Härinhämta nämn-förutsättningarförskrivare att

sjukvårdshuvudmännenz läkeme-sinaockså universiteten,des genom
läke-Nätverket förochLäkemedelsinforrnationsrådetdelskommittéer,

medelsepidemiologi, NEPI.
uttryckläkemedelsornrådetintressen inomför olikaFöreträdare gav
ochcentraltinformationsaktivitetemastärkaför behov attett av

Apoteksbolaget ansågsSocialstyrelsen ochLäkemedelsverket,fältet.
central information,ytterligaresamverkan framiha möjlighet taatt

arbetar i vårdenandraochför förskrivarna. Dessafrämst stöd somsom
påverkamöjligheterbordeklinisk erfarenhetoch har attstörregessom

ochska framinformationproblemorienteradområdeninom vilka tas
aktö-de olikamellanfungerande dialogendastspridas. Det är genom

utvecklas.information kanadekvatrerna som en

Apoteksbola-frågantilli övrigtkoncentrerade sigArbetsgruppen om
informationsomrâdet.roll inomgets

bor-produktinformationavseende påuppgift medApoteksbolagets
ochförmedla tillverkarnastillinskränkasde enligt arbetsgruppen att

imedföljer produkternadvs. denförsäljamas information, sam-som
det bety-produktansvarssynpunktBl.a. ärmed försäljning.band avur

ellerändrasinteinformationdelse tillverkarens tonasatt ner.
medförenligmeningenligtpassiva rollrelativtDenna är gruppens

komplette-behovapotekskunder itillvägledareaktiv roll avsomen
apotekspersonalenkunderna börmedsamtalinforrnation.rande Genom

förkunskaperockså harläkemedelfår attdeförsäkra sig att somom
adekvatanvände dem på sätt.ett

framställerinformationjämförandetillgodose behovetFör att av
indika-redovisarbroschyrerproblemorienteradeApoteksbolaget som

också all-sigBolagetsjälvvalssortiment.lämpligttioner och ägnar

2 huvudmännensfortfarandebegränsadesverkadearbetsgruppdennaNär an-
läkemedel.behovvårdenstill den slutnaläkemedelsförsörjningför avsvar



SOU 1998:41Tidigare utredningarBilaga:110

exempelSominformationsverksamhet. nämn-kunskapshöjandemänt
skolor ochinvandrare,förinformationsmaterialoch särskilttemaårdes

värdeinformationdenna äransågArbetsgruppenstudiecirklar. att av
Apoteksbola-läkemedelsanvändning.rationellochaktiv egenvårdför

detEftersomvidareutvecklas.börområdepå dettaverksamhetgets
inte krävaskan detterapierläkemedel och attolikajämföragäller att

konkurrensneutralitet.striktupprätthållaskahärvidlagbolaget
ocheffekteranalyssakliggrundas påskaRekommendationema av

kostnader.
del ocksåtillApoteksbolagetkonstaterade storArbetsgruppen att

finansieringexempelinformation. Somprofessionellfinansierar angavs
farma-kliniskaläkemedelskommittéer,sekretariatsfunktioner inomav

distriktsläkare,tillinformationsbladinforrnationsapotekare,kologer,
Läkemedels-ochläkemedelsinformationscentralerverksamhet vid

sig inomfortsättningsvisocksåbörApoteksbolagetboken. engagera
avtal medbolagetsispecificerasdetenbartområdendessa ommen

upphandla bola-väljersjukvårdshuvudmännen attrespektivestaten om
infonnationstjänster.gets

ApoteksbolagetmellanrelationaffärsmässigmedFördelarna meren
infonnationsverksamhetdennaifrågahuvudmännenoch angavsom

skulle kommainformationsbehov att styralokalaregionala ochattvara
utsträckningidärmedskulle störreInformationenbolagets insatser.
Kundervårdpersonal.ochförskrivarefrånavspegla kraven somannan

informationsverksamhet.bolagetsvitaliseraskulleställer krav

1995:122SOUpåReform4.7 recept

organisationochfinansieringsjukvårdensochhälso-Kommittén för
läkeme-eller flerafinnasskaenligt lagdetföreslogHSU 2000 att en

rekommenda-lämnauppgiftmedlandstingvarje attdelskommittéer i
rationell läkeme-ochtillförlitligverka förpåtioner och sättannatatt

läke-finansieringförskulle haLandstingendelsanvändning. avansvar
myndighe-centraladedvs.verksamhet. Staten,medelskommittéemas

däriblandkunskapsunderlag,nationellttillhandahållaskulle ettterna
hälsoekonomiskavärderingarochterapirekommendationeraktuella av

studier.
förförskrivaresvarjeförslagdessautgångspunkt förEn ansvarvar

kvalitetsarbete3 kännainomprofessionelltförinomatt ramen --
denneläkemedelförskrivaendastochför sin kompetens somgränserna

ochhälso-3 kvalitetssäkring iår 1993föreskrifter frånSocialstyrelsens om
yrkesansvar.vårdpersonalensdeltillkvalitetsarbetegjortsjukvården har aven
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tillfredsställande enskilde förskrivarenEftersom denhar kunskap om.
värdera alla relevantatid förkan tillräcklig kunskap ochinte ha att

ifrågakompetensskulle landstingets bästafakta läkemedel, omom
läkemedelskommitté,förenade iläkemedelsterapi,läkemedel och en

informationsspridning.ochbistå med terapirekommendationer
frivilliga läkemedels-erfarenhetenutgångspunktEn attvarannan

balansenläkemedelsanvändningen ochpåverkakommittéer inte kunnat
producentoberoendeläkemedelsinformation ochmellan industrins

givit kommittéernalandstingen inteinfonnation. ansågs bero påDet att
förutsattekrävs. HSU 2000dende ekonomiska och status somresurser

väsentligt till följd lands-skulle förändrassituationen härvidlagatt av
lagstadgade läkemedels-läkemedel ochförtingens kostnadsansvar

kommittéer.
terapirekommenda-framtagandeutgångspunkttredjeEn att avvar

förskrivamas behovskulleinformationsspridningtioner och styras av
behovinfonnationsgivarnasarbetsförutsättningar, inteoch attavav

till infonnationen.tillitkännaFörskrivama måstesprida information.
kriterier ochläkemedelskommitténstillde kännerförutsätterDet att

ställningstagande.dessfallet avgjortenskildavilka skäl i detsom
lättillgänglig.läkemedelsinformationenVidare måste var

terapiprogram tillse deläkemedelskommitténskulleIfråga attom
läkemedel.och valbrukrekommendationerinnehöll tydliga avom

terapiprogramframtagningskulle initieraLäkemedelskommittén omav
vittgâendesådantEtttilllandstinget uppdragit dettainte annat organ.

företrädare för olikamedmöjligtmandat skulle bli att gruppergenom
till kommittén.specialiteter knyts

inforrnationsverk-effektivkunskapbristenpåtaladeHSU 2000 om
informationen måsteden offentligasamhet och framhöll att ges en mer

infonnation.industrins Enmedkonkurrerakraftfull profil för kunnaatt
saknats måldet oftainformationenbrist den offentligatydlig i är att

Läkemedels-genomslagskraft.utvärdering dessunderlag för avsom
informationsgivning. Iförmodellerkommittéerna borde utveckla

fungerarmodelleravläsa vilkaskulle ingåkvalitetsarbetet att mersom
mindreeller bra.

ochförfattnings-myndigheternascentralainventerade deHSU 2000
stödför centraltsigpåförutsättningarkompetensmässiga att ta ansvar

kodifiera natio-fram ochdvs.läkemedelskommittéema,till ettatt ta
betänkandetiSammanfattningsvis föreslogskunskapsunderlag.nellt att

läkemedelsinformationförökatLäkemedelsverket skulle ansvarges

4 ungefärandra begreppvårdkedjestrukturerVårdprogram och är som avser
terapiprogram.detsamma som
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kunskaps-IT-baseradförhaskulleSocialstyrelsenoch att enansvar
hainstitution skatill vilkenställninginteKommitténdatabas. somtog

denstudier.hälsoekonomiska Iifrågaövergripandedet ansvaret om
propositionens samverkanSocialstyrelsen iföreslogsefterföljande att

läkemedelskommittéemasföljaskulleLäkemedelsverketmed upp
läkemedelsförskrivningar.påkvalitetensäkramedarbete att

vidläkemedelsinfonnationscentralemaregionalaBeträffande de
demsamarbetetbetänkandetiföreslogs attuniversitetsjukhusen

finansierasskulleverksamhetenochförstärkasskulleemellan att
landstingen.mellanöverenskommelsergenom
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Statens offentliga utredningar 1998

Systematisk förteckning

Justitiedepartementet Finansdepartementet
BROTTSOFFER Omstruktureringarochbeskattning.l

ÖversynVad hargjorts Vad börgöras 40 rörelse-ochtillsynsreglerför kollektivaav
försäkringar.7

Utrikesdepartementet Integritet Effektivitet- skattebrott.9-Självdeklarationochkontrolluppgiñer1976årslag immunitetochprivilegier i vissafallom
förenkladeförfaranden.1229översyn.en --

E-pengar näringsrättsligafrågor. 14-Försvarsdepartementet En myndighet l 8gräns en-Säkrarekemikaliehantering.13 Försäkringsgaranti.
Ett garantisystemför försäkringsersättningar.22Utlandsstyrkan.30

Nya ledningsreglerförSocialdepartementet bankaktiebolagoch
försäkringsbolag.27Tänderhela livet

ersättningssystemför vnxentandvård.2nytt Utbildningsdepartementet-
Alkoholreklam.Marknadsföring alkoholdryckerochav Campusför konst10Systembolagetsproduktnrval.8 FriståendeutbildningarmedstatligtillsynNär åsikterblir handling.Enkunskapsöversiktom inomolika områden.llbemötande medfunktionshinder.16avpersoner
Tre städer.En storstadspolitiltfor helalandet. Jordbruksdepartementetbilagor.4 25+ st

Fiskeriadministrationeni EU-perspektiv.ettFrånhembränttill Mariakliniken.
Översyn ñskeriadministrationen 24avfakta m.m.ungdomarochsvartsprit.26om-

Läkemedeli vårdochhandel. säker,flexibelOmen Arbetsmarknadsdepartementetochsamordnadläkemedelsförsörjning.28
Välfärdensgenusansikte.3Detgäller livet. Stödochvårdtill bamoch
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