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Läkemedelsinformationscentralen
ELINOR

Evidensbaserad Läkemedelsinformation i Norr,
ELINOR svarar på läkemedelsfrågor från läkare,
tandläkare, sjuksköterskor, barnmorskor och andra
med läkemedelsansvar (från både kommun och
region/landsting i Norra sjukvårdsregionen).

Uppdrag och arbetssätt
På ELINOR samarbetar personal med farmaceutisk
och medicinsk kompetens för att svara på frågor
om läkemedel från sjukvården på ett obundet och
evidensbaserat sätt.

Sedan januari 2017 är de allra flesta av våra
läkemedelsutredningar publicerade och sökbara i
Relis (www.relis.no). Vi arbetar med att få igång
en svensk söksida för databasen.

Kvalitetssäkring
Alla frågor kvalitetssäkras via kontrasignering av
specialist i klinisk farmakologi och diskussion på
sittrond, där ett flertal apotekare och kliniska
farmakologer deltar.

Vilka frågor kan man ställa till ELINOR? Minst 80 % nöjda frågeställare
Av de frågeställare som besvarar vår
enkät är minst 80 % nöjda med de
svar som ELINOR ger. Vi strävar
kontinuerligt efter att upprätthålla en
högkvalitativ service och finnas
tillgängliga för vården.

Välkommen med dina frågor om
läkemedel till:
elinor@regionvasterbotten.se
090-785 39 10
(mån-fre 8.30-15.00)
Figur 1. Fördelning mellan olika frågekategorier av frågor inkomna

under 2018.

I diagrammet ovan visas fördelning mellan olika
frågekategorier av frågor inkomna under 2018.
Man kan ställa frågor om preparatval, misstänkta
biverkningar, interaktioner, hantering av
interaktioner eller risker med läkemedel under
graviditet och amning i enskilda patientsituationer.

De allra flesta frågor är patientrelaterade, men vi
svarar även på frågor av mer allmän karaktär.

Använd gärna vårt webformulär som finns på:
www.regionvasterbotten.se/fragaelinor
Där finns också mer information om ELINOR.

Marielle Figaro, leg. apotekare på ELINOR

http://www.relis.no/
mailto:elinor@regionvasterbotten.se
http://www.regionvasterbotten.se/fragaelinor


MEDICORUM BOTNIAE OCCIDENTALIS

Calendarium tar upp t.ex. föreläsningar, kurser, disputationer och
andra evenemang av medicinskt intresse i hela Västerbotten – bidrag
mottages tacksamt!
När inte annat anges är platsen NUS

PÅMINNELSE OM ATT
RAPPORTERA BIVERKNINGAR

Redan misstanken om en läkemedelsbiverkning
ska rapporteras, den behöver inte vara utredd
eller bekräftad. Reglerna gäller även
naturläkemedel, vissa utvärtes läkemedel och
veterinära läkemedel. Rapportering önskas
dessutom för kosmetika och hygieniska
produkter.
Alla biverkningsrapporter skickas till
Läkemedelsverket. Det finns idag två sätt att
rapportera biverkningar från sjukvården och för
konsumenter. Den ena sättet är
Läkemedelsverkets e-tjänster och det andra är via
pappersblanketter. Samtliga e-tjänster och
blanketter hittar du på https://lakemedelsverket.se/
Pappersblanketten ska skickas till:

Läkemedelsverket
Enheten för läkemedelssäkerhet
Biverkningsgruppen
Box 26
751 03 Uppsala

Med hälso- och sjukvårdspersonal avses läkare,
sjuksköterskor, tandläkare och farmaceuter. Det är
sjukvårdshuvudmannens ansvar att tillse att
rapportering av misstänkta biverkningar sker. I
praktiken är det dock hos sjukvårdshuvudmannen
anställd hälso- och sjukvårdspersonal som sköter

rapporteringen. Farmaceuter i detaljhandeln har
inte skyldighet att rapportera biverkningar, dock
rekommenderas alla farmaceuter att rapportera
misstänkta biverkningar.
Eftersom detaljhandel med läkemedel inte
definieras som hälso- och sjukvård, måste
samtycke erhållas från patient om
sekretesskyddande uppgifter (t.ex. namn,
födelsedatum) rapporteras vidare från farmaceut i
detaljhandeln.
Vid godkännandet av nya läkemedel är endast de
vanligaste biverkningarna kända. Kunskapen om
mer ovanliga biverkningar är ofta mycket
begränsad. En bra biverkningsrapportering är
därför av stor betydelse för att klargöra
riskprofilen hos läkemedel när de kommit i
normalt bruk av patienter. Det är särskilt viktigt att
rapportera biverkningar för läkemedel som är
föremål för så kallad utökad övervakning, märkta
med . Även biverkningar som tycks öka i
frekvens och biverkningar i samband med
felanvändning, förgiftningar, överdoseringar,
missbruk eller användning utanför godkänd
indikation ska rapporteras enligt EU:s regler.

Källa: lakemedelsverket.se
(snabblänk: lv.se/rapportera)

Vecka 19
Fredagen 10 maj 09:00-12:00
Aterosklerotisk kardiovaskulär sjukdom vid
reumatoid artrit. Aspekter på patogenes och
risk.
Disputation, Bengt Wahlin
Sal 933, NUS
Inst. För folkhälsa och klinisk medicin
Centrala receptfavoriter
Färdiga basrecept direkt i läkemedelsmodulen
utifrån Region Västerbottens senaste
terapirekommendationer
Läs mer på linda under läkemedel
och behandlingsanvisningar.

Snabbt och patientsäkert!

Hitta recept via preparat. §xxx+tab (ex §selex)
Hitta recept via diagnos. §*xxx+tab (ex §*uvi)

https://lakemedelsverket.se/

