
Fass – patientsäkerhet i fokus
Allt mer information sprids via digitala kanaler, 
inte minst om hälsa och sjukvård och idag finns 
mängder av webbplatser och databaser med hälso-
anknytning. Internet har blivit en naturlig källa 
för att tillhandahålla information, vilken oftast är 
kostnadsfri och tillgänglig för alla. Det gäller även 
för läkemedelsinformation. Men vem som helst 
kan förmedla information om hälsa på Internet och 
därför varierar informationens kvalitet. 

LIF – de forskande läkemedelsföretagen har 
utvecklat Fass i nära samarbete med sina medlems-
företag och tar sitt ansvar för att alla kan ta del av 
bred, kvalitetssäkrad och aktuell information om  
läkemedel som finns tillgängliga i Sverige. Fass 
kan, genom att vara korrekt och öppen, förenkla 
kunskapsutbytet mellan patient och läkare. Patienten 
kan enkelt skaffa sig kunskap om olika läkemedel 
och förbereda sig inför mötet med sin läkare. Läkare 
och vårdpersonal å sin sida kan ständigt tillgodose 
att de har den senaste informationen vilket leder till 
högre patientsäkerhet. Fass kan då även bidra till att 
höja behandlingskvaliteten, förbättra läkemedels-
hanteringen och sänka vårdkostnaderna.

Men för att vara patientsäker krävs att källan ständigt 
uppdateras, vilket sker på Fass.se. Exempelvis sker 
uppdateringar om hur läkemedel bör användas, vilka 
doseringar som är lämpliga, vilka biverkningar som 
upptäckts och i vilka fall man inte bör använda ett 
visst läkemedel. Med patientsäkerhet i fokus är det 
en självklarhet att rekommendera vårdpersonal att 
alltid söka sin information på Fass.se, och inte i den 
statiska Fass-boken. Genom ständig uppdatering 
och utveckling har Fass.se ett högt förtroende som 
källan till kunskap om läkemedel.  
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Fass – en lång berättelse
År 1966 gavs den första sammanställningen av 
läkemedelsinformation ut från läkemedelsföretagen, 
kallad Farmaceutiska Specialiteter i Sverige, för- 
kortat Fass. I folkmun blev den snabbt kallad läke-
medelsbibeln. Sju år senare kom Fass för veterinärer 
och 1983 gavs den första Patient-Fass ut, vilken 
riktade sig till allmänheten.  

Med nya tekniska lösningar öppnades nya möjlig-
heter. En modern databas utvecklades som lade 
grunden till att Fass webbplats, förskrivarstöd- 
system och flera andra viktiga informationskanaler 
fick tillgång till uppdaterad läkemedelsinformation 
från läkemedelsbranschen. År 2001 introducerades 
Fass.se, därmed blev Sverige det första land i Europa 
där alla invånare fick fri tillgång till information om 
landets godkända läkemedel via Internet. Att initia-
tivet var svenskt är inte någon tillfällighet då vi 
har en lång tradition av öppenhet och transparens. 
Svenskarna tillhör också de mest internetvänliga 
i Europa, med en användargrad på 89 procent av 
befolkningen. 

I takt med att tekniken vidareutvecklas är det  
viktigt för läkemedelsbranschen att Fass.se ständigt 
moderniseras, detta för att möta omvärldens behov 
och krav. Den tekniska plattformen byttes ut och 
2013 lanserades nya Fass.se, med samma innehåll 
som tidigare men med förbättrad användarvänlighet 
och tillgänglighet. Allt för att användarna enkelt 
och snabbt ska hitta det de söker, oavsett om de 
använder dator, surfplatta eller mobil. Den moderna 
plattformen lade samtidigt grunden för nya tjänster 
såsom apotekens lagerstatus, för att även i framtiden 
kunna vara i linje med besökarnas och omvärldens 
önskemål och krav. 

Symbolen, med inspiration från ett medicinkärl från 
1500-talet, sammanfattar vilken roll Fass spelar i 
samhället. Kärlet är inte endast en behållare för läke- 
medel, utan ska också ses som källan till kunskap.

Genom att använda Fass.se istället för boken  
bidrar du till högre patientsäkerhet samtidigt 
som du vårdar vår gemensamma natur.

Fass.se innehåller alltifrån bipacksedlar, pro-
duktresuméer och tablettidentifiering till läkar-
bok, webbkurser och instruktionsfilmer. Och 
allt däremellan.Genom sin bredd och sitt djup  
är Fass.se källan till kunskap om läkemedel. 



Fass – så mycket mer än vad du ser
För att möta omvärldens behov av kvalitetssäkrad 
och uppdaterad läkemedelsinformation, måste den 
vara tillgänglig via olika kanaler och hämtas från 
en mängd olika källor. Olika funktioner har därför 
utvecklats, antingen av enskilda aktörer eller genom 
partnerskap, i ett försök att utnyttja den breda basen 
av kompetens som under lång tid byggts upp i 
Sverige. 

Cirka 200 läkemedelsföretag bidrar med innehåll 
till Fass databas och dagligen görs viktiga upp- 
dateringar i informationen om läkemedlen.  
Informationen i databasen är strukturerad enligt 
Extensible Markup Language (XML) för att enkelt 
kunna utväxlas mot andra informationssystem.  
Databasen innehåller mer än 10 000 dokument,  
t ex Fass-texter, produktresuméer och bipacksedlar. 
Informationen i databasen kan presenteras på flera 
olika sätt i olika kanaler, t ex på Fass.se, på före- 
tagens egna webbsidor, i journalsystem, på apoteken, 
i mobiltelefoner och i tryckta publikationer. Detta 
innebär att alla användare har tillgång till samma 
uppdaterade läkemedelsinformation vid samma 
tidpunkt. 

Grundinformationen i Fass databas kommer från ett 
viktigt närliggande system – Nationellt Produkt- 
register för Läkemedel (NPL). NPL startades 
gemensamt av läkemedelsföretagen genom LIF, 
Apoteket AB, Läkemedelsverket och Läkemedels-
förmånsnämnden, nuvarande Tandvårds- och Läke- 
medelsförmånsverket. En gång per halvtimme  
hämtas automatiskt grundinformation från NPL till 
Fass databas. Läkemedelsföretagen kompletterar 
informationen löpande och när kliniskt viktiga  
uppdateringar sker i texterna flaggas dessa upp  
för användarna. Till Fass databas bidrar även andra  
aktörer med information: överdoseringsinforma- 
tion via Giftinformationscentralen, graviditets-  
och amningsklassificering med stöd av Uppsala 
Universitet, apotekens lagerstatus genom Sveriges 
Apoteksförening och sjukdomsartiklar från 1177 
Vårdguiden. Via dessa samarbeten är informationen 
i Fass databas alltid aktuell och kvalitetssäkrad. 
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