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"Tips för användning" - ny flik i FASS 

När ett läkemedel söks upp i FASS finns numera en ny flik i högermarginalen som heter "Tips/stöd för 
användning". Denna flik ger tips och instruktioner om hur ett visst läkemedel ska användas. Exempel 
på information som kan finnas under denna flik är instruktionsfilmer för hur en inhalator ska 
användas eller patientinformation på andra 
språk än svenska. Informationen finns både på 
FASS allmänhet och FASS vårdpersonal. 
Instruktionerna tas fram av företaget som 
tillverkar läkemedlet och det är inte alla 
läkemedel som har denna flik ännu. 
Instruktionsfilmer finns också på 
www.medicininstruktioner.se där det går att 
söka på läkemedel, produkt eller område. 
Instruktionsfilmer för inhalationsläkemedel 
finns också på Inhalera rätt på Janusinfo.  
  
 

 

Ny e-utbildning om samverkansavtalet med läkemedelsindustrin 

SKR och branschorganisationerna för läkemedel, medicin- och laboratorieteknik har kommit överens 
om gemensamma regler för hur samverkan kan ske på ett bra och förtroendefullt sätt. Den 1 januari 
2020 kom nya samverkansregler som ersatte de som gällt från 2014.  

Alla anställda i regionen ska tillämpa samverkansreglerna. Som stöd för detta finns e-utbildningen 
”Samverkansreglerna – Trygg samverkan med life sciencebranschen”. Utbildningen genomförs 
individuellt eller i grupp, tar cirka 25 minuter och är uppdelad i tre delar. Introduktionen vänder sig 
till alla som vill ha en kort övergripande information om samverkansreglerna. Basutbildningen vänder 
sig till alla medarbetare och chefer i hälso- och sjukvården. Fördjupningsdelen vänder sig i huvudsak 
till de som behöver känna till mer om samverkansreglerna, som till exempel verksamhetschefer eller 
personer med uppdrag att hantera företagskontakter eller utbildningsfrågor.  

 
 

Läkemedelsfrågor i nytt verksamhetsområde - Läkemedelscentrum 

Den 1 mars ombildades tidigare läkemedelsenheten till ett nytt verksamhetsområde – 
läkemedelscentrum. Verksamhetschef för läkemedelscentrum är Susanne Carlsson. Inom 
läkemedelscentrum finns tre enheter med olika uppdrag och varsin enhetschef:  

• Läkemedelsberedningsenheten telefon: 179 48, enhetschef Anna Skrinning 
lakemedelsberedningsenheten@regionvarmland.se  

• Läkemedelsförsörjningsenheten telefon: 151 40, enhetschef: Tove Tevell 
lakemedelsforsorjningsenheten@regionvarmland.se  

• Farmacitjänsteenheten telefon: 141 41, enhetschef: Emma Åkesson 
farmacitjansteenheten@regionvarmland.se  

 

Läkemedelscentrum och dess ingående enheter ska tillsammans med läkemedelskommittén verka 
för en rationell, säker och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning och en optimal 
läkemedelshantering i hela vårdkedjan. 
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