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Sjukvårdshuvudmännen bör
ta större ansvar för läkemedels-
information till läkare och pati-
enter. Läkare och andra i sjuk-
vården behöver information
som underlag för förskrivning
motsvarande ca 16 miljarder
om året. Det anser enmansutre-
daren Lars Jeding i »Läke-
medelsinformation för alla»,
SOU 1998:41.

Förslagen om läkemedelsinforma-
tion presenterades i korthet redan i hu-
vudbetänkandet »Läkemedel i vård och
handel, SOU 1998:28.

Utredaren konstaterar att det är svårt
att bedöma den offentliga läkemedels-
informationens effektivitet. Men mot
bakgrund av att många sjukdomsfall be-
ror på felaktig förskrivning eller an-
vändning av läkemedel drar utredaren
slutsatsen att den samlade informatio-
nen inte varit tillräcklig.

Därför menar han att bättre informa-
tion bör resultera i välfärdsvinster och
ekonomiska vinster för den enskilde
och i samhällsekonomiska besparingar.

Utredaren anser att investeringar i lä-
kemedelsinformation kommer att ge
avkastning redan på kort sikt och bör
kunna finansieras inom ramen för nuva-
rande läkemedelskostnader.

Landstingens ansvar
Sjukvårdshuvudmännen, dvs i hu-

vudsak landstingen, bör svara för att lä-
kare och andra (vissa sjuksköterskor,
tandläkare och veterinärer) får löpande
fortbildning om läkemedel.

Utredaren anser att läkemedelskom-
mittéerna bör ha ansvar för den praktis-
ka informationsverksamheten i respek-
tive landsting. Informationen bör hu-
vudsakligen förmedlas av läkare och
apotekare. Därmed menar utredaren att
informationen blir relevant för läkarna
och riskerna för missförstånd och felak-
tig användning av läkemedel minskas.
Utredaren anser att landstingen måste
anslå de pengar som krävs för att läke-
medelskommittéerna ska kunna klara
av denna information och utbildning.

Utredaren anser också att det i första
hand är sjukvårdens ansvar att informe-
ra patienter om ordinerade läkemedel.
Patientinformationen måste förbättras. 

Utredaren menar att det kan finnas
anledning att engagera receptarier i lä-
kemedelsinformationen på sjukvårds-
mottagningarna.

För att patienter ska få samma infor-
mation i sjukvården och på apoteken
bör läkemedelskommittéerna fastställa
vad utredaren kallar informationsplatt-
formar.

Staten bör svara för grundfakta samt
producera och distribuera information
som är gemensam för hela landet, anser
utredaren. Denna verksamhet är idag
spridd på ett flertal statliga institutioner.
Men resurserna skulle utnyttjas bättre
om och bli mer professionell om den
samlades i en myndighet.

Balans mot industrin 
För närvarande utvecklas flera olika

IT-baserade informationsprojekt med
olika grader av statligt engagemang.
Utredaren menar att utvecklingen inom
detta område kräver bättre styrning,
standardisering och effektivisering för
att balansera kommersiellt inflytande
och splittring på flera olika system.

Utredaren anser att detta talar för
samordning i ett nationellt system, Lä-
kemedelsinformation för förskrivare,
där läkare ska kunna hämta aktuell och
lättillgänglig information som kan an-
vändas i det praktiska arbetet att välja
läkemedel och skriva recept. Systemet
ska också kunna betjäna allmänheten
med tillförlitlig information.

Utredaren föreslår att Läkemedels-
verket får denna samlande uppgift i av-
vaktan på en mer genomgripande om-
strukturering av det statliga myndig-
hetsansvaret på läkemedelsområdet.
För att klara dessa uppgifter anser utre-
daren att Läkemedelsverket bör ha stöd
av ett Råd för läkemedelsinformation
med hög kompetens inom berörda dis-
cipliner.
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Läkare och allmänhet behöver
bättre läkemedelsinformation

Östersund

Reumatiker-
sjukhuset stängs
Verksamheten vid Östersunds

reumatiker- och rehabiliterings-
sjukhus upphör senast vid års-
skiftet 1998/99. 

Orsaken är att ägaren, Reuma-
tikerförbundet, inte lyckats nå en över-
enskommelse med Jämtlands läns
landsting om ett övertagande.

– Landstinget ställer sådana ekono-
miska krav att en avveckling är enda
lösningen, säger Lena Öhrsvik, ordfö-
rande i förbundet.

Förbundet äger Skandinavisk Reha-
bilitering i Jemtland AB (SKRAB) som
driver både reumatologkliniken och
ryggkliniken. De senaste tre åren har
förbundet satsat mer än 40 miljoner kro-
nor i sjukhuset.

Sjukhuset läggs ner när det nuvaran-
de vårdavtalet med landstinget löper ut
vid årsskiftet.
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Kalmar

Tekniska problem
vid minicall-sökning
Länssjukhuset i Kalmar an-

vänder minicall för att larma lä-
kare som har bakjour, när de
behövs på sjukhuset. Men tek-
niska problem gör systemet osä-
kert.

Länsstyrelsen i Kalmar ser allvarligt
på frågan och har därför kontaktat både
Telia och Post- och telestyrelsen.

– Det är mycket allvarligt i synnerhet
för läkare, men även för räddnings-
tjänsten. Så här kan det inte vara, säger
länsstyrelsens försvarsdirektör Claes-

Göran Dahlqvist till Östra Småland.
För några veckor sedan sökte sjuk-

huset en läkare som hade bakjour. Det
tog en och en halv timme att nå fram via
minicall. Just i det fallet fick sjukhuset
tag i en annan läkare.

Enligt sjukhuset uppstår problemen
med minicall någon gång i månaden
och det är mycket sällan som Telia med-
delar sjukhuset när det är fel på nätet.

Tidigare hade sjukhuset ett eget ra-
diosystem som fungerade bra. Men när
Närradiolagen ändrades, drogs sjukhu-
sets tillstånd för radiosystemet in.
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