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I valet av ITstöd för att
upptäcka potentiella läke
medelsinteraktioner förordar
Läkemedelsverket efter en
utvärdering SFINX framför
EES.
Vården och apoteken bör
enligt Läkemedelsverket ha
samma system för att signa
lera att nyförskrivna läkeme
del kan interagera på olämp
ligt sätt med dem som patien
ten redan får.
På uppdrag av Socialdepar
tementet har myndigheten
därför jämfört de två inter
aktionsmoduler som i dag
används, EES (Elektroniskt
expertstöd) och SFINX
(Swedish Finnish Interaction
Xreferencing), och kommit
fram till att SFINX är att
föredra. EES kan missa
potentiellt viktiga interaktio
ner eftersom det inte täcker

hela det svenska läkemedels
sortimentet och eftersom
analysen sker på substans
gruppsnivå och inte på sub
stansnivå.
Mikael Rolfs, ordförande i
Läkarförbundets råd för lä
kemedel, IT och medicintek
nik, menar att det var ett vän
tat val.
– Vi har sagt hela tiden att
det är skillnad mellan EES,
som är ett expeditionsstöd för
att lämna ut läkemedel, och
SFINX, som är uppbyggt som
ett ordinationsstöd. Nu för
väntar jag mig att SFINX får
en tydligare förvaltnings
struktur så att det uppdateras
mer kontinuerligt än i dag.
Nästa steg är att integrera
systemet i journalsystemet, så
att man som förskrivande lä
kare slipper hoppa mellan sy
stemen. Inom den grupp som

arbetar med att
utarbeta den na
tionella läkeme
delsstrategin, där
Läkarförbundet
medverkar, har
man kommit
Mikael
överens om att
Rolfs
sätta ett sista da
tum för när ett sådant integre
rat stöd ska finnas på plats.
Mikael Rolfs menar att
Läkemedelsverkets ställ
ningstagande ger argument
för att kräva att den proces
sen nu snabbas upp.
– Nu är det svart på vitt vad
som ska användas, nu är det
upp till huvudmännen för
vården att se till så att man
verkligen ställer krav på sina
journalleverantörer att SFINX
ska vara en integrerad del av
läkemedelsordinationsmo
dulerna.
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»Situationen vid akuten i Malmö ännu värre«
Trots att vårdplatserna blivit
fler har den dåliga arbetsmil
jön på akuten i Malmö inte
blivit bättre, anser huvud
skyddsombudet. Sjukhuset
har trots löfte inte ökat läkar
bemanningen på akuten, och
nu vilar ett tungt sparkrav på
hela sjukhuset.
För drygt ett år sedan slog
Malmö läkarförening larm till
Arbetsmiljöverket om den då
liga arbetsmiljösituationen
vid Akutcentrum på grund av
ständiga överbeläggningar.
Trots att 16 nya vårdplatser
inrättats, som sjukhuset lova
de när Arbetsmiljöverket i
juni 2010 var på plats för en
inspektion, har situationen
på akuten inte blivit bättre.
Det menar Jens Bernow, hu
vudskyddsombud för läkar
föreningen på Skånes univer
sitetssjukhus, SUS, i Malmö.
– Det är värre än för ett år
sedan. Man har inte fler in
läggningar, men patientbe
lastningen har ökat. Om man
jämför årets fem första må
1354

nader i år med
samma period i
fjor, så har man 11
procent fler sö
kande.
Att arbetsmil
Jens
jön på akuten i
Malmö är tuff be Bernow
kräftas i en psykosocial utred
ning som genomförts efter
krav från Arbetsmiljöverket.
– Läkarna på Akutcentrum
i Malmö upplever mer krav
och mindre inflytande jäm
fört med hela landet och även
jämfört med andra internme
dicinare, säger Eva Bejerot,
docent i arbetsvetenskap vid
Stockholms universitet, som
gjort undersökningen.
För att skapa rimliga ar
betsförhållanden fick sjuk
huset i samband med inspek
tionen i fjol krav på sig från
Arbetsmiljöverket att redovi
sa en plan för att öka läkarbe
manningen. Enligt Jens Ber
now ligger sedan i början av
februari en utredning om att
skapa en ny jourlinje under
eftermiddagar och kvällar på

sjukhuschefen Bent Chris
tensens bord.
– Trots att han haft nästan
ett år på sig har han inte upp
fyllt Arbetsmiljöverkets krav.
Vi förväntar oss ett skarpt
svar från Arbetsmiljöverket.
Det är nu de har chans att
visa om de har några klor el
ler inte, säger Jens Bernow.
Arbetsmiljöverket hade i mit
ten av juni ett uppföljnings
möte med sjukhuset. Enligt
arbetsmiljöinspektör Lise
Lotte Hamfelt tyder inget på
att behovet av personalför
stärkning skulle ha minskat.
– Vi har inte fått uppfatt
ningen att något har ändrats i
frågan om läkarbemanning
en. Vi har framfört att vi inte
kommer att avsluta den
punkten utan vi kommer att
fortsätta att handlägga den.
Beskedet från sjukhusche
fen till Arbetsmiljöverket var
enligt LiseLotte Hamfelt att
det saknas pengar. Ett tufft
sparkrav vilar på sjukhuset
eftersom man gick back över

400 miljoner kronor i fjol.
Om besparingskravet från
regionen ligger kvar befarar
Jens Bernow att det blir nöd
vändigt att stänga vårdavdel
ningar, vilket skulle förvärra
problemen på akuten. Samti
digt betonar han att roten till
problemen inte står att finna
på SUS, utan i primärvården.
– Att vi har fler sökande
men inte fler inläggningar
innebär att det är fel patien
ter som kommer till akuten,
och det beror på att vårdvalet
i primärvården är underfi
nansierat. Då får man en ökad
belastning på akutmottag
ningen i Malmö i stället.
Bent Christensen låter häl
sa till Läkartidningen att det
pågår en konstruktiv dialog
med regionledningen angå
ende Akutcentrum och att
han för tillfället inte lämnar
ytterligare kommentarer.
Michael Lövtrup

läs mer En längre version av
artikeln finns på Lakartidningen.se
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