
1502  läkartidningen nr 21–22 2009 volym 106  

■ recensioner

■ kultur

Stöd för läkare 
vid förskrivning 
till gravida
Janusinfo.se/gravreg/: Webbplats. 
Recensenter: Ulf Högberg, professor, 
kvinnokliniken, Stellan Håkansson, docent, 
barnkliniken; båda vid Norrlands universi-
tetssjukhus, Umeå.

Janusfönstret är kronan på verket – di-
rekt beslutsstöd för läkemedelsför-
skrivning till gravida och nyblivna 
mammor.Vem känner inte igen frågor-
na från gravida och nyblivna mammor 
om mediciner? Telefonsamtal och pa-
tientbesök till gynmottagningen, speci-
alistvårdmottagningen, eller förloss-
nings- och nyföddhetsavdelningen: 
»Jag står på x-medicin«, »Tänk om jag 
måste göra abort«, »Måste jag sluta med 
y-medicin?«, »Kan jag amma fast jag 
står på z-medicin?«. Vad har vi att luta 
oss mot i vår informationssökning för 
mammornas och barnens bästa? 

Historien började med de skandinavis-
ka födelseregistren, som alla startade i 
spåren av neurosedynkatastrofen 1960. 
Födelseregistren är fortfarande ram-
verket som genererar nya kunskaper 
om teratogenitet för redan registrerade 

läkemedel. Tack vare professor Bengt 
Källén, en av initiativtagarna till Medi-
cinska födelseregistret, så har den 
svenska farmakoepidemiologiska forsk-
ningen varit internationellt ledande. 

Först i världen tog det vardagliga be-
slutsstödet i mödravården ett avgöran-
de steg med den så kallade Fass-klassi-
fikationen 1978. Här systematiserades 
all kunskap från djurexperimentella, 
kontrollerade och farmakoepidemiolo-
giska studier till kategorierna A–D (se 
‹www.fass.se›). 

En milstolpe i kunskapsutvecklingen 
kom 1994 med registrering av kvinnans 
uppgifter om läkemedelsanvändning i 
tidig graviditet i Medicinska födelsere-
gistret.  Härmed finns nu över en mil-
jon graviditeter där ett flertal studier 
kunnat vidga kunskaperna om eventu-
ella teratogena risker med olika läke-
medel. Nästa milstolpe är det individ-
baserade läkemedelsregistret över re-
ceptuttag på apotek, som finns tillgäng-
ligt på Socialstyrelsens 
Epide miologiska centrum för forsk-
ningsändamål. Det startade till slut 
2005 efter år av integritetsdiskussio-
ner. Med detta register kan vid behov 
studier göras där läkemedelsanvänd-
ning under hela graviditeten med stor 
säkerhet kan följas mot Medicinska fö-
delseregistret avseende missbildningar 
och fostertillväxt. Även långtidsupp-
följningar för cancerogenitet blir möjli-
ga. Däremot finns ännu inte hälsoregis-
ter där eventuella risker för beteende-
teratogenitet (påverkan på hjärnut-
vecklingen) kan bedömas. 

 
Vem systematiserar denna kunskap för 
oss och gör den tillgänglig enkelt i vårt 
möte i mödravården? 

Vem har inte ringt eller mejlat till av-
delningarna för klinisk farmakologi och 
tacksamt fått den senaste systematiska 
översikten över all tillgänglig kunskap i 
världen om ett läkemedel och dess even-

tuella teratogenitet. Bättre beslutsstöd i 
mötet med patienten kan man inte tän-
ka sig.

Janusinfo ‹www.janusinfo.se› har nu 
tillkommit för stöd i förskrivningsö-
gonblicket.  Det är Läkemedelscentrum 
i Stockholms läns landsting som år 
2001 startat denna webbplats med 
kommersiellt obunden läkemedels-
information. För graviditet och foster-
skador ‹www.janusinfo.se/gravreg/› 
svarar Tornbladinstitutet vid Lunds 
universitet (professor emeritus Bengt 
Källén och docent Karin Källén) med 
årliga systematiska kunskapsöversik-
ter av läkemedelsgrupperna analge tika, 
antibiotika, antidepressiva, anti-
emetika, astmaläkemedel, immuno-
suppressiva medel, allergimediciner 
och magsårsmediciner.

Kronan på verket är att Janusfönstret är 
en applikation till receptmodulen till 
datajournalen. För närvarande är Ja-
nusfönstret länkat till åtta olika data-
journalsystem. Härmed har vi i recept-
förskrivningsögonblicket direkt till-
gänglig information i mötet med patien-
ten. 

Janusinfo har blivit en succé. Infor-
mationen är kliniskt relevant och upp-
daterad. 

Databasen är direkt tillgänglig i dia-
logen med patienten. Inte heller har till-
komsten av Janusinfo minskat förfråg-
ningarna till klinisk farmakologi. 
Tvärtom: med ökad informationssprid-
ning ökar behovet av ytterligare kun-
skap. ■
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