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Fortsatt dialog om ny utformning av  
läkemedelsförpackningar 

Hösten 2010 genomförde Samverkan för Säker Vård (tidigare Nätverket 
för patientsäkerhet) en enkät som avsågs kartlägga landstingens 
arbete samt sammanställa vilka insatser som behövs på nationell nivå 
för att minska läkemedelsförväxlingar. Med enkäten som grund och 
diskussioner med bland annat Läkemedelsverket om vad som är möjligt 
utformade en arbetsgrupp inom Samverkan för Säker Vård ett förslag. 
Förslaget sändes på remiss till landstingen i maj 2011 och har fått 
mycket positiva svar.

Förslaget (bifogas) är nu justerat och förtydligat och Läkemedelsverket 
har accepterat att förslaget kan användas i ett webbtest, och om utvär-
deringen av det faller väl ut även testas i en pilotupphandling. 

Förslaget bygger på följande principer: 
•	 Standardiserad placering av informa-

tion på förpackningen. 
•	 Läkemedlets generiska namn är 

framträdande och bör vara större än 
läkemedlets varunamn (fantasinamn)

•	 Särskild markering för läkemedel 
som ska spädas. 

•	 Ej standardiserade färgplattor för 
olika styrkor. 

•	 Tallman lettering för vissa substanser/läkemedel och ”uppflaggad 
text” (exempelvis genom att använda fetstil eller versaler) för viss 
särskilt viktig information

•	 Särskild färg för enstaka högriskläkemedel 
•	 Ej genomskinliga etiketter

Även om landstingen vid remissbehandlingen varit mycket positiva till 
förslaget önskar arbetsgruppen en dialog med sjukvården och ytterli-
gare synpunkter i syfte att förbättra dokumentet som gemensam krav-
specifikation för förpackningsutformning vid planerad pilotupphandling. 
På sikt (ev. fr.o.m. 2015) avses det gälla som enda kravspecifikation för 
förpackningar för alla cefalosporiner och elektrolyter i alla landsting.

Förslaget är generellt utformat och enligt arbetsgruppens mening avsett 
att, om webbtest och pilotupphandling faller väl ut, på sikt kunna tilläm-
pas för alla läkemedel som upphandlas av landstingen. 

Arbetsgruppen begär under mars månad in synpunkter på förslaget från 
chefläkare, läkemedelskommittéer och läkemedelsenheter. Arbetsgrup-
pen välkomnar även synpunkter från andra. 

 

Generiska namn är ofta lika i början och slut

Uppgifter om styrka kan vara svåra att se tydligt 

Samverkan för  
Säker Vård

En arbetsgrupp inom Samverkan 
för Säker Vård (Sveriges Kom-
muner och Landsting, Patientför-
säkringen LÖF, Vårdföretagarna, 
Sveriges Läkarförbund, Vårdför-
bundet och Kommunal) har tagit 
fram ett förslag till ny utformning 
av läkemedelsförpackningar i syfte 
att minska läkemedelsförväxlingar.

Information om projektet finns på:  
http://www.patientforsakring.se/
Lakemedelsforvaxlingar.html

Arbetsgruppens kontaktpersoner:
Kaj Essinger, Senior Advisor på 
Patientförsäkringen LÖF  
kaj.essinger@patientforsakring.se  
070-583 91 20 
Johanna Palmqvist, Projektledare 
Vårdutvecklare på Södersjukhuset 
johanna.palmqvist@sodersjukhuset.se  
08-616 28 38
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Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag  
Box 17830, 118 94 Stockholm, telefon: 08-551 010 00
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Webbtest

På uppdrag av Läkemedelsverket har ett webbtest av förslaget inletts 
på e-hälsoinstitutetet vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Om utvärderingen 
av webbtestet leder till behov av justeringar kommer dessa att beaktas 
före planerad pilotupphandling

När synpunkter på förslaget inkommit från landstingen och läkemedels-
industrin, samt när webbtestets utvärdering erhållits från e-hälsoinsti-
tutet i Kalmar, avser arbetsgruppen att göra erforderliga justeringar av 
förslaget för att sedan ta upp en diskussion med Läkemedelsverket om 
de kan acceptera det som underlag för planerad pilotupphandling.

Arbetsgruppen har därmed fullföljt uppdraget från Samverkan för Säker 
Vård:
•	 att ta fram och förankra ett förslag ny utformning av läkemedelsför-

packningar i syfte att minska risken för förväxlingar 
•	 att förslaget ska kunna användas i upphandling av landstingen

I maj 2012 kommer Sveriges Kommuner och Landsting ta över ansvaret 
för det fortsatta arbetet med projektet, med tillvaratagande av projektets 
kunskaper och expertis.

Pilotupphandling 

Projektet avser att göra en pilotupphandling i ett landsting eller en grupp 
av landsting för cefalosporiner och vissa elektrolyter. 

Planeringen för pilotupphandlingen har diskuterats av representanter för 
läkemedelsindustrin, läkemedelskommittéer och upphandlare. Med start 
av aktiva förberedelser för upphandlingen i oktober 2012 skulle leverans 
kunna ske tidigast 1 januari 2014.

Arbetsgruppen har bedömt att det bifogade förslaget är tillräckligt tydligt 
som kravspecifikation. Den nya utformningen av förpackningar är att 
betrakta som en helhet. 

ISO-standard för anestesiläkemedel i upp-
handlingar  

Fråga har uppkommit om det kan bli konflikter mellan ISO-standard för 
anestesiläkemedel och arbetsgruppens förslag. ISO-standarden avser 
färgmärkning av etiketter på sprutor. 

Samverkan för Säker Vård anser att ISO-standard inte bör införas på 
förpackningar och samtidigt bör inte heller andra lokala standarder infö-
ras. Om dessa regler följs blir det låg risk för förväxling med förslaget. I 
princip används endast Midazolam och Ropivacain i andra verksamhe-
ter än anestesi, men mycket sparsamt.

AstraZeneca bidrar till 
att öka patientsäker-
heten 

AstraZeneca ersätter genomskin-
liga etiketter med vita så att det 
blir enklare att ta rätt produkt vid 
rätt tillfälle.

Läkemedelsindustri-
föreningen satsar på 
patientsäkerhet 

Läkemedelsindustriföreningens 
(LIFs) kommitté för Patientsäker-
het kommer under våren tafram 
en vision och handlingsplan som 
ska beskriva LIFs och branschens 
inriktning och arbete inom patient-
säkerhetsområdet.

SIS avvaktar med att 
starta ett standardise-
ringsarbete

Vid ett intressentmöte den 6 
december på SIS (Swedish 
Standards Institute) var den ge-
mensamma uppfattningen att SIS 
i nuläget inte ska starta standardi-
seringsprojekt inom detta område. 
De väljer att avvakta tills detta 
projekt är genomfört.
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