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FASS
– kvalitetssäkrad källa  
till läkemedelsinformation

I takt med den ökade digitaliseringen i samhället har tillgången till information 
om hälsa, vård och läkemedel ökat. Men tyvärr inte alltid med hänvisning till 
pålitliga källor då vem som helst kan skapa och sprida information om till 
exempel läkemedel utan att den är kvalitetssäkrad. På plattformen Fass kan  
man alltid finna pålitlig läkemedelsinformation. Fass uppdateras flera gånger 
per dag, så användaren kan alltid med trygghet få tillgång till aktuell och  
korrekt läkemedelsinformation 24 timmar om dygnet. 

M ed över fyra miljoner besök per månad, är Fass 
efter 1177 den mest besökta hemsidan när det 
gäller att söka information om hälsa i Sverige. 
Cirka 40 procent av besöken kommer från all-

mänheten. Den generella kännedomen om varumärket Fass 
är också väldigt hög – nästan 100 procent hos professionen, 
där Fass ofta ingår i de flesta journalsystem inom vården 
eller i apotekens egna expedieringssystem. Hos allmänheten 
är kännedomen om Fass 86 procent, vilket är en ökning med 
hela 5 procent från 2021 års undersökning. Det finns också 
en hög benägenhet att rekommendera Fass som läkemedels-
informationskälla, som är extra stark hos de grupper som 
besöker Fass ofta. 

Vi vill att alla som behöver ska kunna hitta den informa-

tion de behöver om läkemedel och hur man använder dem. 
Därför jobbar vi kontinuerligt med att sänka trösklar och 
göra informationen alltmer tillgänglig. 

I takt med att hälso- och sjukvården utvecklas behöver 
Fass också anpassas för att fungera i olika situationer. Vi vet 
att många olika yrkeskategorier använder sig av Fass för 
sina specifika moment då de behöver läkemedelsinforma-
tion. På senare år har exempelvis ytterligare information om 
praktisk hantering i form av instruktionsfilmer och viktig 
säkerhetsinformation tillgängliggjorts via Fass.

Fass viktigt i tjänsten
För många inom hälso- och sjukvård, apotek och djursjuk-
vården är Fass inte bara en kanal för läkemedelsinformation 
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utan också ett viktigt arbetsredskap. Fass innehåller upp-
daterad information om 15.000 olika läkemedelsprodukter 
och om hur de ska användas på ett säkert sätt. Detta gör att 
användarna alltid kan känna sig trygga och lugna i att de 
har tillgång till aktuell och pålitlig läkemedelsinformation. 

Det finns direktkopplingar mellan Fass och hälso- och 
sjukvårdens journalsystem, och mellan Fass och apoteks-
kedjors receptexpedieringssystem vilket underlättar för yr-
kesverksamma att snabbt hitta rätt information i deras dag-
liga arbete.

Fass deltar på Vitalis 2023
Fass kommer att delta på Vitalis, Nordens ledande eHälso-
möte, den 23–25/5. Där kommer den nya appen ”Fass Vård” 
att visas upp i Fass monter. Fass anordnar också ett tillfälle 
i anslutning till Vitalis för de som är intresserade av att dis-
kutera utvecklingsmöjligheter för Fass API samt tekniskt 
prova Fass API. API står för applikationsprogrammerings-
gränssnittet och erbjuder ett sätt att integrera Fass läkeme-
delsinformation i andra system. 

Under mässan vill vi också föra dialog med deltagare 
kring behov av läkemedelsinformation och hur Fass skulle 
behöva utvecklas ännu mer för att möta dessa behov. Fass 
kommer även att informera om pågående och framtida sam-
arbeten samt informera om vilka nyheter som finns i pipe-
line. 

Gunilla Englund, affärsutvecklingsansvarig på Fass, kom-

mer att delta i programmet med konferensspåret ”Nyttan 
med hälsodata: Här och nu, och i framtiden”, tillsammans 
med Jenni Nordborg, Chef för internationella relationer på 
Lif och Nasim Farrokhnia från eHälsoläkarföreningen. 

Mer om alla program på Vitalis 2023 finns tillgängligt på 
vitalis.nu.

Fass ambition är att ge säker och lättillgänglig informa-
tion om läkemedel till alla som behöver, detta för att fortsatt 
stärka och främja svensk folkhälsa. 

Nya Fass-appen ger snabbare och enklare läkemedels-
behandling till patienter
Fass har alltid informerat så lättillgängligt och effektivt som 
möjligt om läkemedelsinformation via sina digitala tjänster. 
Men med en ökad digitalisering ställs nya krav på använ-
darvänlighet och användartillgänglighet. Läkemedelsindu-
striföreningens Service AB, som står bakom Fass, har därför 
utvecklat en ny app riktad till vårdpersonal, med funktioner 
som ger möjlighet att ge ännu snabbare läkemedelsbehand-
ling till patienter. 

I över 50 år har Fass varit den självklara källan till infor-
mation om läkemedel. För att öka tillgängligheten till säker 
och pålitlig information lanserade Fass för ett par år sedan 
appar till allmänhet, vårdpersonal och veterinär.  För att öka 
användarvänligheten ytterligare, lanseras snart den nya ap-
pen ”Fass Vård”. I appen tillkommer flertalet funktioner som 
underlättar läkemedelsbehandling till patienter.  
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I appen Fass Vård har det skapats funktioner för att per-
sonalisera läkemedelsinformation. Fass planerar att fort-
sätta utveckla personifieringen av appen med nya funktio-
ner som att skriva anteckningar för en specifik produkt och 
enkelt ta del av läkemedelsuppdateringar. 

I Fass Vård tillkommer förutom en helt ny design flera 
funktioner som att ”Fästa avsnitt” av ett eller flera speci-
fika avsnitt högst upp i Fass-texten, för att snabbare hitta 
den information som används mest. Data kan laddas ner så 
att appen kan användas offline. Man kan även se lagersta-
tus på apotek, spara läkemedel för att snabbt hitta tillbaka 
till informationen om läkemedel, samt får möjlighet att dela 
Fass-text till kollegor via sms eller e-post.

Appen Fass Vård lanseras under våren och kommer fin-
nas tillgänglig att ladda ner via Google Play och App Store. 

För mer information: håll utkik på fass.se. 
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Kortfakta  
om Fass 
l  Sedan 1966 har Fass tillhandahållit säker lä-

kemedelsinformation. Fass används dagligen 
inom hälso- och sjukvården, på apotek och av 
patienter och närstående. 

l  Fass bygger på ett samarbete där ca 240 läke-
medelsföretag deltar. 

l  Alla företag bidrar till innehållet i Fass och bak-
om satsningen står Läkemedelsindustrifören-
ingens Service AB, Lif, som är branschorgani-
sationen för forskande läkemedelsföretag som 
är verksamma i Sverige.

l  Syftet med Fass är att allmänhet, hälso- och 
sjukvårdspersonal, apotek, djurägare och djur-
vårdspersonal alltid ska ha tillgång till aktuell 
och kvalitetssäkrad information om läkemedel. 

l  Fass databas innehåller information om 20 000 
läkemedel och 4 500 substanser. 

l  Varje månad har Fass över 4 miljoner besök. 

l  Fass fungerar i datorer, på surfplattor och i 
smartphones. 

l  Det finns appar för Fass Allmänhet, Vårdperso-
nal och Veterinär, både för iPhone och Android. 

l  Apparna för vårdpersonal respektive veterinä-
rer fungerar även offline.

l  Via Fass API kan informationen från Fass gö-
ras tillgänglig via andra system, och visas upp 
i exempelvis journalsystem, webbsidor och i 
medicintekniska produkter.
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