
Behöver era anställda eller kunder läkemedelsinformation? 
Nu har vi gjort det ännu enklare att hämta den information ni behöver från Fass  
genom Fass API. Via Fass nås samlad läkemedelsinformation från myndigheter och 
från Fass medlemsföretag. Fass innehåller grundinformation om alla godkända  
läkemedel i Sverige.

Vad erbjuder Fass API?
Fass API är ett REST-baserat API som förenklar processen att integrera information 
om läkemedel. API:t har designats med fokus på prestanda och erbjuder en mycket 
hög tillgänglighet. Fass API har genomgått flertalet tester för sårbarheter, för att  
säkerställa att det är och fortsätter vara säkert att använda.

Informationen i Fass uppdateras regelbundet. Grundinformation om läkemedel upp-
dateras var 30:e minut. Via Fass API kan du enkelt uppdatera den information som 
ändrats sedan senaste hämtningen. 

Fass API utvecklas löpande. Genom att använda Fass API kan er verksamhet snabbt 
ta del av exempelvis ny typ av läkemedelsinformation. 

Vill du veta mer om Fass API eller få en demo? 
Kontakta oss genom fass@lif.se så hör vi av oss!

Fakta om Fass:
• Fass databas innehåller information om 20 000 läkemedel och 

4 500 substanser

• Fass används dagligen inom vården, på apotek och av patienter 
och anhöriga

• Varje månad har Fass över 4 miljoner besök

• I Fass-samarbetet deltar drygt 220 företag som alla bidrar till 
innehållet i Fass. Företagen som medverkar tillverkar cirka  
95 procent av alla läkemedel som säljs i Sverige

• Fass grundinformation uppdateras en gång per halvtimme  
(via LiiV från e-Hälsomyndigheten)

• Fass är ett NMI – nationellt medicinskt informationssystem.  
Det betyder att Fass uppfyller kraven i Läkemedelsverkets före-
skrifter om NMI (Nationella Medicinska Informationssystem)

Information och tjänster som finns i Fass API:
• Bipacksedlar

• Produktresuméer (SmPC)

• Fass-texter

• Särskilt viktig, nytillkommen säkerhetsinformation (DHPC)

• Utbildningsmaterial (viktig säkerhetsinformation)

• Information om förpackningar och läkemedelsförmån

• Utbytbara läkemedel

• Restanmälda läkemedel

• Miljöinformation granskad av IVL Svenska Miljöinstitutet AB

• Kontaktuppgifter till läkemedelsföretag

• Information om läkemedel för djur

• Skyddsinformation

• Bilder på medicintekniska produkter

Fass API

Det ska vara smidigt att hämta och visa uppdaterad och kva-
litetssäkrad läkemedelsinformation. Fass är plattformen som 
innehåller den information som hälso- och sjukvården och 
patienter behöver för att genomföra läkemedelsbehandling .” ”


