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Inera koordinerar och utvecklar digitala tjänster i samverkan med regioner och kommuner.



Sil - nuläge

• Implementerat i samtliga stora journalsystem i Sverige

• Ge underlag för att kunna skicka e-recept

• 22 olika källor/beslutsstöd finns

• Veckoproduktion av databasen

• Fass uppdateras varje vardag – Fass länkar momentant

• Ny Sil SOAP API* – en gång per år

*Simple Object Access Protocol; Application Programming Interface
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Sil integration i olika system

• Mer än 25 journalsystem använder Sil

• Sil används som underlag för att skapa beslutsstöd
• ePed, interaktioner, biverkningsöversikt mm

• Stor variation av implementering av de 22 källor mellan systemen (1 
till 13)

• Stöd för implementeringen till regioner och systemleverantörer
• Tjänstegränssnittsbeskrivning*

• Integrationshandledningar*

* https://www.inera.se/kundservice/dokument-och-lankar/tjanster/svenska-informationstjanster-for-lakemedel-sil/



Resultat: intresseanmälan november 2018

• Janusmed njurfunktion

• Janusmed riskprofil

• Blandbarhetsdatabas

Intresse > 85% Intresse > 45% -59% Intresse < 40%

• Restnoterade läkemedel

• Info om biologiska läkemedel*

• Batchnummer för vacciner

• Skyddsinformation för läkemedel

• Muntlig omsorg i dialog (MOD)

• Läkemedelsförsäkringen

• Labbsvar & läkemedel

• GeneRx

• Bipacksedlar

• Dopinglista 

https://www.inera.se/globalassets/aktuellt/arenden-hos-programkontoret/intresseanmalan_utokning-av-beslutsstod-for-lakemedel-i-sil.pdf 

* Kommer med som informationsmängd i VARA 5 och i Sil Q3 2020



Avsiktsförklaringen maj 2019

• Janusmed riskprofil
• Vissa farmakologiska effekter som antingen:

- frekvent orsakar kliniska problem, framförallt hos äldre

- Eller som potentiellt kan vara allvarliga

• Antikolinerga effekter

• Förstoppning

• Sedation

• Ortostatism

• Ökad blödningsbenägenhet

• Serotonerga effekter

• Risk för kramper

• Förlängt QT-intervall

• Njurpåverkan



Janusmed riskprofil

III påtagligt ökad
II måttligt ökad
I något ökad 
– ingen känd farmakologisk eller klinisk grund för ökad risk

Läkemedlets riskvärde

Summerad risknivå



Janusmed njurfunktion

• Ger rekommendationer anpassade efter patientens uträknande 
njurfunktion, baserad på kreatinin och/eller cystatin C.

• Ger uppgift om eGFR, doseringsrekommendation till fem fasta 
njurfunktionsnivåer, kompletterande text för fullständig information med 
referenser samt uppgift om njurtoxicitet.

• Åtgärdsförslag ges klassificerade enligt nedan: 
• A – Inget behov av dosjustering

• B – Rekommendation kan inte ges

• C – Överväg att reducera 

• D – Undvik doseringen  



Preliminär avsiktsförklaring - höst 2019

• Blandbarhetsdatabasen
• Stöd till personal på sjukhus när flera läkemedel måste ges samtidigt som 

infusion

• Kompatibilitetsinformation för ca 2500 läkemedelskombinationer

• Förhindra möjliga fysikaliska och/eller kemiska reaktioner när man blandar

• Öka patientsäkerhet

• Skapa trygghet hos personal vid läkemedelshantering



Nästa steg

• Webbseminarium: för Janusmed njurfunktion och riskprofil
• 13 juni 13:00-14:00

• 19 juni 10:00-11:00

• Skicka in frågor!

• Skype länk skickas ut

• Sista svarsdag till avsiktsförklaringen 30 juni 2019!!

https://www.inera.se/globalassets/aktuellt/arenden-hos-programkontoret/avsiktsforklaring-gallande-utokning-av-beslutsstod-for-lakemedel-i-sil.pdf



Hur går Sil vidare med ”gamla”/nya beslutsstöd?

• Hur gör vi med de beslutsstöd?
• Ny intresseanmälan?

• Behövs mer information?

• Lägger ut lista på www.inera.se under Sil?

• Webbseminarium redan för intresseanmälan?

• Nödvändig vidareutveckling eller ny källa?
• T.ex. informationsmängder för Nationell läkemedelslista

• Tidsaspekt

http://www.inera.se/


Tänkbara nya beslutsstöd

• Best practice – ePed
• Dokument, film och riskkategorisering av iordningsställande av läkemedel 

inom slutenvård till barn (0-18 år)
• Mikrobiologisk risk, iordningsställande risk, arbetsmiljö, farmakologi, övrigt

• Krossning – Skåne
• Råd om hantering eller alternativa preparat i de fall uppgifter om 

”krossning och sondadministrering” inte finns
• https://www.lakemedelshantering.se/#/

• Informationsmängder från Svevac
• T.ex. doseringsschema per åldersintervall och per vaccin

https://www.lakemedelshantering.se/#/


Tänkbara nya beslutsstöd

• Profyri databas
• http://www.drugs-porphyria.org/languages/Sweden/index.php
• Information om säkra/osäkra läkemedel för personer med akuta former av 

porfyri

• Socialstyrelsen diagnostisk checklista för förbättrad 
läkemedelsanvändning hos äldre
• Frekventa symtom hos äldre som kan kopplas dels till 

läkemedelsbiverkningar, dels vissa sjukdomar som ofta förbises 

• Informationsmängder från ”Auricula”
• Hur de nya antikoagulantia (NOAK) och warfarin ska anpassas i dosering?

http://www.drugs-porphyria.org/languages/Sweden/index.php


Inera´s förstudie – produktkatalog Cosmic

• Identifiera informationsmängder i Cosmic produktkatalogen
• Dess användning, uppdatering och nationell relevans

• Vilka av de informationsmängder finns i Sil eller kommer i samband 
med Nationell läkemedelslista?

• Vad krävs för en nationell förvaltning och distribution?

• Finns behov inom regioner för andra system än Cosmic?



Några viktiga informationsmängder i Cosmic 
produktkatalog

• För läkemedelsprodukter
• Substansinnehåll och mängd per dosenhet kopplat till produkt; även 

energiinnehåll, mängd fett, kväve, elektrolyter – för beräkning av elektrolyt-
och vätskebalans

• Dosenheter kopplade till produkt t.ex. ml, inhalation

• Styrka för licensläkemedel

• För handelsvaror
• Handelsvaror som kan ordineras som läkemedel: administreringssätt, 

dosenhet och substansinnehåll



Nya informationsmängder för administrering i 
samband med Nationell läkemedelslista

• Administreringsväg: (oralt, intravenöst)
• Term och EDQM kod kommer från NPL via VARA

• Administreringsmetod: (injektion, inhalation)
• Term och EDQM kod kommer från NPL via VARA

• Administreringsställe & precisering av 
administreringsställe & medicinteknisk 
produkt
• Term och Snomed CT koder publiceras via 

eHälsomyndighetens FHIR gränssnitt



Utökad produktion av Sil

• Apotek har uppdaterat varusortiment alla vardagar

• Varningar och avvisning av recept

• Två vägs kommunikation med NLL
• apotek kan byta läkemedel till något som inte finns i 

journalsystem

Problem:

• 8 regioner har inte daglig hämtning av Sil

• Cosmic och Millenium lägger till varuinformation i sin 
produktkatalog – fördröjning

1 dag fördröjning
> 4 dagar fördröjning



Tack!

Frågor!



Läs om Ineras kommande seminarier på 
inera.se/evenemang



Träffa oss på
e-hälsotorget!
Monter: B04:12 

Träffa oss på
Mötesplats e-hälsa!
Monter: B04:12 


