FASS
Att använda ett läkemedel kan väcka frågor... Är det något annat läkemedel jag bör undvika?
Vilka biverkningar finns det? Och kan jag verkligen använda läkemedlet om jag är gravid
eller ammar?
Slängde du förresten papperslappen som låg i läkemedelsförpackningen? På Fass hittar du den
när det dyker upp en fråga - och på Fass är det alltid den senaste bipacksedeln som är
publicerad.
Jag heter Kristina von Sydow, jag är apotekare och chef för Fass.
Det började som böcker - nu används framförallt vår webbplats Fass.se som källa till kunskap
om läkemedel. På Fass finns information om de allra flesta godkända läkemedel i Sverige.
Fass används av all vårdpersonal i Sverige - på Fass.se kan du läsa samma information som
läkaren har tillgång till.
Fass.se är uppdelad på tre olika ingångar - en anpassad för allmänhet (patienter och anhöriga),
en för vårdpersonal och en ingång för djurläkemedel.
På Fass för allmänheten finns samma information om läkemedlen som på ingången för
vårdpersonal men informationen runt omkring är anpassad för att förstås utan medicinsk
utbildning.
På Fass hittar du bipacksedeln (den som också finns i förpackningen), Fass -text (som
vårdpersonal använder) och produktresumen som är det dokument som sammanfattar
produkten när den godkänns av Läkemedelsverket.
Det finns ingen reklam på Fass. All läkemedelsinformation är godkänd av Läkemedelsverket.
De andra texterna skrivs och uppdateras av experter på områdena, tex texter om läkemedel
och idrott, barn och läkemedel.
Webbsidan fass.se är alltid tillgänglig och informationen om läkemedlen uppdateras löpande.
Det sker uppdateringar i princip varje dag. När ett läkemedelsföretag får ny information
godkänd av Läkemedelsverket så uppdaterar de informationen på Fass.
Fass är anpassat för att vara tillgänglig om man har något funktionshinder - texterna kan läsas
upp, skrivas ut förstorat och använder man något hjälpmedel för att använda internet så klarar
Fass.se det. Via Fass kan apotek beställa punktskrift som inom ca 1 dygn skickas hem till
patienten- helt kostnadsfritt. Information kring läkemedel ska vara tillgänglig för alla.
På Fass hittar du inte bara specifik information om ditt läkemedel - du hittar även
kontaktinformation till företaget som tillverkar ditt läkemedel, viktigt att tänka på när jag
använder ett läkemedel, kontakter till olika patientorganisationer och en sökmotor för att hitta
kliniska prövningar inom olika terapiområden. På Fass kan du också enkelt se om ditt
läkemedel ingår i läkemedelsförsäkringen.
Boken trycktes första gången redan 1966 och har sedan dess varit ett viktigt hjälpmedel i
sjukvården. 1975 kom Fass vet boken och 1983 kom boken Patient- Fass. Denna bok blev
mycket uppmärksammad och omdiskuterad. Initiativet mötte mycket motstånd - skulle

patienten få tillgång till läkemedelsinformation? Kunde verkligen patienter och vanliga
människor förstå informationen? Tidigare fick patienter som ville ha mer information om sitt
läkemedel än de fått hos läkaren försöka få tag i en gammal Fass på svarta marknaden...
Patient-Fass gav alla möjlighet till en lättolkad information och gav även patienten mer makt.
Patient-Fass trycktes sista gången 2010 - all information finns istället på nätet, där den är
uppdaterad, aktuell och helt gratis att använda.
Självklart ska den som använder ett läkemedel ha samma information som läkaren som
föreskriver det.
FASS – källan till kunskap om läkemedel.

