
Dagordning

• 08.00 – 09.45     Praktiskt arbete med Läkemedelsinformation – förifyllda favoriter / mallar, rutiner, 

layout

• 09.45 --10.30      Förmiddagsfika

• 10.30 – 12.00      Hur jobbar vi med avvikelser, hur hanterar vi rest situation

• 12.00 – 13.15      Lunch

Förslag på dagordning

• 12.00 – 13.15      Lunch

• 13.15 – 14.45       Använda ePed i sin organisation – Hur kan rimlighetskontrollen och instruktionerna se 

ut i ett journalsystem. Uppföljning av ePed

• 14.45 -- 15.30     Eftermiddagsfika  

• 15.30 – 16.45      Praktiskt arbete med Läkemedelsinformation – förifyllda favoriter / mallar, rutiner, 

layout    



Hur ePed kan ge stöd vid 

läkemedelshantering



Hur ePed kan se ut i journalsystem



Ordinera utifrån förifylld favorit



Ordinera med doseringshjälp



ePed för sjuksköterskor



Behörighet till Centeped

1. Ta kontakt med den centrala 
redaktionen via eped@karolinska.se
för att få mer information

2. Börja med att bilda en lokal / 
regional redaktion. 
Rekommendation är läkare, 
sjuksköterska och apotekare

3. Verksamhetschefs underskrift 
behövs. Är fler verksamhetschefer 
involverade behövs allas underskrift

4. Hsaid för de enheter som ska ha 
tillgång till instruktionerna behövs



Centeped

https://centeped.silinfo.se/login

Experienced and Evidence Based Pediatric Drugs in Sweden



Startsida



Lista med instruktioner för Barn



Lista med instruktioner för Neo



Sida innan någon instruktion är vald



Uppdateringar



Redigera



Nationella läkemedelsstrategin



Bakgrund NLS

• 2010 presenterades rapporten  Nationell läkemedelsstrategi? –
en förstudie (S2010/6349/FS)

Denna förstudie baserades på:

o Promemoria: Bättre läkemedelsanvändning på en 
omreglerad apoteksmarknad omreglerad apoteksmarknad 

o Regeringens proposition: Ökad kvalitet vid 
läkemedelsförskrivning (2009/10:138) 

• 2011 bildades Centrum för bättre läkemedelsanvändning (CBL-
kansliet) med uppdrag att samordna och följa upp den nationella 
läkemedelsstrategin (NLS)

• Nationella läkemedelsstrategin beslutas av regeringen samt 
Sveriges Kommuner och Landsting som parter



Regeringen (Socialdepartementet)
Sveriges Kommuner och Landsting

Organisation nationell läkemedelsstrategi

Högnivågrupp

Uppföljningsgrupp

CBL-kansli

Perspektiv
Patient

Perspektiv
Innovation

Perspektiv
E-hälsa

Expertgrupp



Urvalskriterier aktiviteter NLS

Aktiviteten har en hög angelägenhetsgrad
• Omvärldsanalysen, tillsammans med innovations-, patient- och e-hälsoperspektiven, 

vägleder vilka aktiviteter som är betydelsefulla och som bidrar till att förverkliga visionen 

Rätt läkemedelsanvändning till nytta för patient och samhälle

Aktiviteten bidrar på ett märkbart sätt till att förverkliga något eller några 
målområden

– Målområde 1: Effektiv och säker läkemedelsanvändning– Målområde 1: Effektiv och säker läkemedelsanvändning

– Målområde 2: Tillgängliga läkemedel och jämlik användning

– Målområde 3: Samhällsekonomiskt och miljömässigt hållbar läkemedelsanvändning

Aktiviteten är aktörssammansatt 
• Det finns behov av att flera myndigheter eller organisationer samarbetar för att 

genomföra aktiviteten

Aktiviteten har en genomförandeplan 
• Det finns ett mål med aktiviteten, det finns en plan för hur målet ska uppnås och mätas 

samt förslag på hur aktiviteten ska finansieras



Effektiv och säker

läkemedelsanvändning

Tillgängliga läkemedel och 

jämlik användning

Samhällsekonomiskt och 

miljömässigt hållbar 

läkemedelsanvändning

PatientperspektivPatientperspektivPerspektiv-
grupp

Perspektiv-
grupp

Uppföljningsgrupp NLS

Nationella läkemedelsstrategin 2016

Vision NLS: Rätt läkemedelsanvändning till nytta för patient och samhälle

AktiviteterAktiviteter AktiviteterAktiviteter AktiviteterAktiviteter

InnovationsperspektivInnovationsperspektiv

E-hälsoperspektivE-hälsoperspektiv

Perspektiv-
grupp

Perspektiv-
grupp

Perspektiv-
grupp

Perspektiv-
grupp



Aktiviteter handlingsplan NLS 2016

1. Effektiv och säker 
läkemedelsanvändning

1. Effektiv och säker 
läkemedelsanvändning

2. Tillgängliga läkemedel och
jämlik användning

2. Tillgängliga läkemedel och
jämlik användning

3. Samhällsekonomiskt och
miljömässigt hållbar
läkemedelsanvändning

3. Samhällsekonomiskt och
miljömässigt hållbar
läkemedelsanvändning

1. Säkrare läkemedelshantering 
för barn (LV)

2. Värdering av behandlingseffekt i 
klinisk vardag (SBU)

3. Struktur för dokumentation och 
uppföljning (SKL)

4. Gemensam läkemedelslista 

1. Säkrare läkemedelshantering 
för barn (LV)

2. Värdering av behandlingseffekt i 
klinisk vardag (SBU)

3. Struktur för dokumentation och 
uppföljning (SKL)

4. Gemensam läkemedelslista 

1. Nationell samverkan för utveckling 
av stegvist godkännande av nya 
läkemedel (LV)

2. Följa och utvärdera nyttan med 
arbetet som syftar till ett ordnat 
nationellt införande av nya 

1. Nationell samverkan för utveckling 
av stegvist godkännande av nya 
läkemedel (LV)

2. Följa och utvärdera nyttan med 
arbetet som syftar till ett ordnat 
nationellt införande av nya 

1. Utvärdering av befintliga 
antibiotika för bästa möjliga 
användning (FHM)

2. Modeller för tillgänglighet och 
ansvarsfull användning av både 
nya och gamla antibiotika av särskilt 

1. Utvärdering av befintliga 
antibiotika för bästa möjliga 
användning (FHM)

2. Modeller för tillgänglighet och 
ansvarsfull användning av både 
nya och gamla antibiotika av särskilt 

Uppföljningsgrupp NLS  

4. Gemensam läkemedelslista 
(s.dep)

5. Förhindra läkemedels-förskrivning i 
strid med vetenskap och beprövad 
erfarenhet (IVO)

6. Möjliggör elektronisk 
rapportering av läkemedels-

biverkningar (LV)
7. Förbättra uppföljning av 

läkemedelsdosering (EHM)
8. Insatser för att förbättra 

patientsäkerheten vid generiskt 
utbyte (LV)

9. Strukturerade läkemedels-samtal 
på apotek (s.dep)

4. Gemensam läkemedelslista 
(s.dep)

5. Förhindra läkemedels-förskrivning i 
strid med vetenskap och beprövad 
erfarenhet (IVO)

6. Möjliggör elektronisk 
rapportering av läkemedels-

biverkningar (LV)
7. Förbättra uppföljning av 

läkemedelsdosering (EHM)
8. Insatser för att förbättra 

patientsäkerheten vid generiskt 
utbyte (LV)

9. Strukturerade läkemedels-samtal 
på apotek (s.dep)

nationellt införande av nya 
läkemedel (s.dep./Vårdanalys)

3. Ökad kvalitet och säkerhet på 
apotek (s.dep)

4. Uppföljning av läkemedel i 
samverkan myndigheter och 
sjukvård (LV)

nationellt införande av nya 
läkemedel (s.dep./Vårdanalys)

3. Ökad kvalitet och säkerhet på 
apotek (s.dep)

4. Uppföljning av läkemedel i 
samverkan myndigheter och 
sjukvård (LV)

nya och gamla antibiotika av särskilt 
värde (FHM)

3. Verka för möjliggörande av 
miljöhänsyn vid produktion och 
användning av läkemedel (s.dep.)

4. Miljöbedömning av receptfria 

läkemedel (LIF)
5. Hantering av öppenvårds-läkemedel 

som inte ingår i förmånerna (s.dep.)

nya och gamla antibiotika av särskilt 
värde (FHM)

3. Verka för möjliggörande av 
miljöhänsyn vid produktion och 
användning av läkemedel (s.dep.)

4. Miljöbedömning av receptfria 

läkemedel (LIF)
5. Hantering av öppenvårds-läkemedel 

som inte ingår i förmånerna (s.dep.)
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Uppdrag Uppföljningsgrupp NLS
• Analysera genomförda aktiviteter i handlingsplanen, underlag till Omvärldsanalys 

NLS samt initiativ med bäring på strategins målområden i samverkan med berörda 

aktörer bl.a. expert- och perspektivgrupper. 

• Prioritera val av uppföljning till de tre målområden som stödjer strategins vision 

baserat på definierade urvalskriterier där de kvantitativa måtten formuleras för en 

långsiktig beständighet och relevanta frågeställningar tas fram för mätning av mål.

• Följa upp strategins övergripande mål baserat på strategins perspektiv och • Följa upp strategins övergripande mål baserat på strategins perspektiv och 

handlingsplanens aktiviteter genom urvalskriterier och genomförande, dvs. kvalitativt 

och/eller kvantitativt.

• Redovisa och sammanställa en årlig rapport till Socialdepartementet med 

beskrivning hur NLS har bidragit till framåtskridandet mot visionen. 

CBL-kansliet sammanställer årligen en övergripande sammanfattning  av 

aktiviteterna inom handlingsplanen till Socialdepartementet baserat på aktiviteternas 

statusrapporter. 

CBL-kansliet sammankallar uppföljningsgruppen.



Uppföljningsgrupp NLS
• CBL-kansliet

– Christina Brandt
– Madeleine Wallding (sammankallande)

• Folkhälsomyndigheten

– Ulrica Dohnhammar 
• Läkemedelsindustriföreningen

– Karolina Antonov
– Bengt Mattson

• Läkemedelsverket

– Carola Bardage
– Kia Salin– Kia Salin
– Brita Sjöström

• Sveriges Apoteksförening

– Robert Svanström
• Sveriges Kommuner och Landsting

– Sanna Eklund
– Marie Louise Ovesjö
– Mikael Svensson

Sveriges läkarförbund

– Synnöve Lindemalm
• Socialstyrelsen

– Alex Svanhagen
• Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

– Göran Bertilsson
• Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

– Sofie Gustafsson



Urvalskriterier uppföljning NLS

• Sträva mot visionen 

• Utgå ifrån något/några målområden 

• Utgå utifrån innovations-, patient, och e-hälsoperspektiven

• Genomföras multidisciplinärt och partssammansatt

• Addera ny kunskap och nya insikter om nutid/framtid

• Relevanta externa initiativ ska om möjligt inkluderas



Läs mer på: lv.se/nls



Barnläkemedelsgruppen vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Evidensbaserad

Erfarenhetsbaserad

Elektronisk

Pediatrisk Läkemedelsinformation 

Per Nydert
Barnapotekare

Ranaa El Edelbi
Apotekare

Åsa Andersson
Barnapotekare

Synnöve Lindemalm
Barnläkare /
Klinisk Farmakolog

Kicki Malmqvist 
Nilsson

Barnsjuksköterska

Barnläkemedelsgruppen vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus
eped@karolinska.se, 08-517 75575

Ingehla Ryden
Apotekare


