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 UNDERLAG FÖR ORDINATION 

Ordination innebär beslut av hälso- och sjukvårdpersonal som är avsett att påverka en patients 
hälsotillstånd genom en hälso- och sjukvårdsåtgärd. Den vård och behandling som en patient får ska 
bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet, och så långt som möjligt utformas 
och genomföras i samråd med patienten.  

Den som ska ordinera, iordningställa, administrera eller överlämna läkemedel måste ha tillgång till en 
samlad information kring patientens läkemedelsordinationer. 

 LÄKEMEDELSAVSTÄMNING 
En korrekt och uppdaterad läkemedelslista är en grundförutsättning för att kunna bedöma 
patientens tillstånd och behandlingseffekter, risker med behandlingen samt biverkningar. 
Läkemedelsavstämningen syftar till att säkerställa en aktuell läkemedelslista.  

Läkemedelsavstämning genomförs vid 

Informationsruta 1 

Vid läkemedelsavstämningen kartläggs 
1. de ordinerade läkemedel som patienten använder samt ordinationsorsak 
2. övriga läkemedel, exempelvis receptfria läkemedel (obs NSAID1!) och naturläkemedel. 

Öppenvård: Den som ordinerar läkemedel ansvarar för att läkemedelsavstämning genomförs och för 
att patienten, eller närstående, får en uppdaterad läkemedelslista. Observera att samtycke krävs från 
patienten om närstående ska ta del av listan i enlighet med patientlagen. I mottagningsanteckningen 
dokumenteras om och hur läkemedelsavstämning har genomförts, vilka källor som använts samt att 
uppdaterad läkemedelslista har lämnats ut. Använd sökord ”Läkemedelsavstämning, källor”. Patienten 
kan som alternativ till läkemedelsavstämning på specialistmottagning i öppenvård erbjudas remiss för 
avstämning hos den vårdenhet som har den huvudsakliga vårdkontakten. Den som ordinerar ett 
läkemedel eller ändrar pågående ordination har dock ett ansvar för att ordination är lämplig både 
utifrån patientens hälsotillstånd, övriga läkemedel samt annan pågående behandling eller utredning. 

Slutenvård/Psykiatrisk heldygnsvård: Läkemedelsavstämningen ska påbörjas snarast men senast 
under första vårddygnet. I inskrivningssanteckningen dokumenteras att läkemedelsavstämning har 
genomförts, vilka källor som använts samt eventuella oklarheter som behöver hanteras. Använd 
sökord ”Läkemedelsavstämning, källor”.  Ansvarig läkare på den avdelning där patienten vårdas har 
huvudansvaret för att läkemedelsavstämningen genomförs. 

Läs mer:  
Läkemedelssäkerhet  

Tolkningsdokument: SOSFS 2012:9 och framtagna modeller inom Region Skåne  

                                                           

1 Exempel på generiska substansnamn: Ibuprofen, Diklofenak. 

 inskrivning i slutenvård 

 påbörjad hemsjukvård 

 inflyttning i en sådan boendeform eller bostad omfattandes av 12 kap 1§ hälso- 
och sjukvårdslagen (2017:30) 

 besök hos läkare i öppenvård då läkemedelsförändringar genomförs, ex insättning 
och avslutande av behandling, justering av dos.  

 

https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/lakemedel/lakemedelssakerhet/
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/lakemedel/lakemedelssakerhet/#18587
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Skånegemensamma rutiner för Läkemedelsmodulen i Melior (under A. Rutiner) 

Skånegemensamma rutiner för läkemedelsmodulen PMO (under Manualer)  

Film läkemedelsavstämning slutenvård 

Utbildning Säker läkemedelshantering för läkare 

Utbildning Säker läkemedelshantering för sjuksköterskor 

 UTSKRIVNINGSINFORMATION 
Misstag och missuppfattningar är vanliga i samband med utskrivning från sjukhus, bland annat om 
läkemedelsanvändning. Utskrivningsinformation syftar till att säkerställa att information vid 
utskrivning överförs korrekt till patient och till nästa vårdform.  
Utskrivningsinformation ska skrivas när patienter skrivs ut från sjukhusvård.   

Följande information ska framgå i utskrivningsinformationen: 

 Informationsruta 2 

Läkare på utskrivande avdelning ansvarar för att utskrivningsinformationen är aktuell, för att 
muntligen gå igenom och överlämna en skriftlig individanpassad utskrivningsinformation till patienten, 
eller närstående. Informationen ska även överföras till nästa vårdenhet, ex VC, kommun senast samma 
dag om sekretess eller tystnadsplikt inte hindrar. Verksamhetschef säkerställer att det finns lokala 
rutiner för att information överförs till nästa vårdenhet. För dospatienter ansvarar läkare på 
utskrivande avdelning även för att föra in läkemedelsförändringar i Pascal. Patienten ska förses med 
läkemedel som räcker tills dosdispenserade läkemedel kan levereras. 

Av verksamhetschef utsedd funktion, exempelvis medicinsk sekreterare, dokumenterar i patientens 
journal Melior till vilken/vilka vårdenheter utskrivningsinformationen har skickats.  

Läs mer:  

Läkemedelssäkerhet 

Regionala riktlinjer för utskrivningsinformation  

Patientsäkerhetslag SFS 2010:659, §6  
Socialstyrelsens föreskrifter om samverkan vid in- och utskrivning av patienter i slutenvård, 4 kap, SOSFS 

2005:27  

Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, SFS 2017:612  
Tolkningsdokument: SOSFS 2012:9 och framtagna modeller inom Region Skåne 

Skånegemensamma rutiner för Läkemedelsmodulen i Melior (under A. Rutiner) 

Skånegemensamma rutiner för läkemedelsmodulen PMO (under Manualer)  
Lathund ”Koll på läkemedelslistan Melior”, se separat bilaga. 

Lathund ”Koll på läkemedelslistan PMO”, se separat bilaga 
 

 Kortfattad information kring inläggningsorsak, vad som gjorts under vårdtiden samt vad 
som planeras efter vårdtiden, exempelvis provtagning, återbesök, sjukskrivning. 

 Läkemedelsberättelse; vilka läkemedelsförändringar som skett under vårdtiden och 
varför. 

 En aktuell läkemedelslista; information om läkemedelsnamn, beredningsform, styrka, 
dosering och indikation samt om behov föreligger administreringssätt och 
behandlingstid.  

 

 

https://vardgivare.skane.se/it/it-stod-och-tjanster-a-o/lakemedel/#103552
https://vardgivare.skane.se/it/it-stod-och-tjanster-a-o/pmo/#76727
https://players.brightcove.net/3193745440001/b859b2ab-6e32-4a70-a0dd-ee8b2ca7bb94_default/index.html?videoId=6035917810001
http://utbildningsportalenskane.luvit.se/LuvitPortal/activities/onlinecoursedetails.aspx?inapp=1&courseid=6931
http://utbildningsportalenskane.luvit.se/LuvitPortal/activities/onlinecoursedetails.aspx?inapp=1&courseid=6980
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/lakemedel/lakemedelssakerhet/
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/lakemedel/lakemedelssakerhet/#10779
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659
https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/foreskrifter-och-allmanna-rad/konsoliderade-foreskrifter/200527-om-samverkan-vid-in--och-utskrivning-av-patienter-i-sluten-vard/
https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/foreskrifter-och-allmanna-rad/konsoliderade-foreskrifter/200527-om-samverkan-vid-in--och-utskrivning-av-patienter-i-sluten-vard/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2017612-om-samverkan-vid-utskrivning-fran_sfs-2017-612
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/lakemedel/lakemedelssakerhet/#18587
https://vardgivare.skane.se/it/it-stod-och-tjanster-a-o/lakemedel/#103552
https://vardgivare.skane.se/it/it-stod-och-tjanster-a-o/pmo/#76727
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 LÄKEMEDELSGENOMGÅNG 
En läkemedelsgenomgång är en metod för analys, uppföljning och omprövning av en individs 

läkemedelsanvändning, som genomförs enligt ett förutbestämt strukturerat och systematiskt 

arbetssätt, i enlighet med lokala riktlinjer och rutiner. 

Det övergripande syftet med att genomföra läkemedelsgenomgångar är att öka kvaliteten och 

säkerheten i läkemedelsbehandlingen. 

Vårdenhet som i sin verksamhet har läkare anställda eller har läkare som arbetar där på uppdrag 
eller annan liknande grund har skyldighet att erbjuda läkemedelsgenomgångar. 

En läkemedelsgenomgång ska resultera i 

 Informationsruta 3 

 Skånemodellen för läkemedelsgenomgångar 

I Region Skåne är det beslutat att läkemedelsgenomgångar ska genomföras för patienter inom 

somatisk vård samt inom psykiatrisk heldygnsvård i enlighet med respektive Skånemodell för 

läkemedelsgenomgångar (somatik respektive psykiatri, se länkar). 

Enligt Skånemodellen för läkemedelsgenomgångar genomförs läkemedelsgenomgångar på två 

nivåer; Basal läkemedelsgenomgång respektive Tvärprofessionell läkemedelsgenomgång.  

En läkemedelsgenomgång består av följande delar: 

 Informationsruta 4 

Läkaren ansvarar för att patienten får individuellt anpassad information om vilka åtgärder som har 

vidtagits och orsaker till åtgärderna samt att patienten får en uppdaterad läkemedelslista. 

 en optimering av patientens läkemedelsbehandling 
 en individuellt anpassad information till patienten om vilka åtgärder som har vidtagits, 

orsaker till åtgärderna, mål med läkemedelsbehandlingen och planerad uppföljning  
 en uppdaterad läkemedelslista till patienten. 

 

 

 Faktainsamling 

Aktuell läkemedelslista via läkemedelsavstämning, diagnoser, symtom, följsamhet, 

mätvärden t. ex. blodtryck, njurfunktion.  

 Ställningstagande  

Aktuell indikation, effekt, biverkningar, olämpliga läkemedel, dos anpassad till 

patient, interaktioner. 

 Dokumentation 

Identifierade problem relaterade till läkemedelsbehandlingen samt förslag på 

åtgärder dokumenteras.  

 Åtgärdsplan  

Upprättande av beslut och åtgärdsplan.  

 Utvärdering  

Utvärdering av genomförd förändring enligt åtgärdsplan. 
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 Basal läkemedelsgenomgång 

Basal läkemedelsgenomgång genomförs i anslutning till ordinarie öppenvårdsbesök eller i samband 

med sjukhusvistelse och genomförs av patientansvarig läkare, i dialog med patienten. Den basala 

läkemedelsgenomgången bör enligt Skånemodellen genomföras för alla patienter > 65 år som 

behandlas med läkemedel. 

Läs mer: Metodstöd Basal läkemedelsgenomgång  

 Tvärprofessionell läkemedelsgenomgång  

Tvärprofessionell läkemedelsgenomgång ska erbjudas patientgrupper som löper störst risk för 

läkemedelsrelaterade problem och läkemedelsorsakade sjukhusinläggningar.  

Tvärprofessionell läkemedelsgenomgång enligt Skånemodell genomförs för nedanstående 

patientgrupper inom somatisk vård: 

 Patienter boende inom kommunala vård- och omsorgsboenden för äldre. 

 Patienter 65 år och äldre i eget boende med insatser från kommunal hemsjukvård rörande 

läkemedelsanvändningen. 

 Slutenvårdspatienter 75 år och äldre med ≥ 5 läkemedel vårdade inom enheter där flertalet 

patienter använder många läkemedel och därmed har en ökad risk för problem relaterade till 

läkemedelsbehandlingen (allmän internmedicin/närsjukvård eller motsvarande, geriatrik, 

neurologi, infektion samt ortopedi). 

 Patienter remitterade till en tvärprofessionell läkemedelsgenomgång. 

Tvärprofessionell läkemedelsgenomgång genomförs även inom psykiatrisk heldygnsvård. 

Tvärprofessionell läkemedelsgenomgång genomförs av ansvarig läkare i samarbete med apotekare, 

klinisk farmakolog eller geriatriker alternativt läkare med en närliggande specialitet certifierad för att 

göra läkemedelsgenomgångar. 

Läs mer: Föreskrifter och regionala/nationella dokument som reglerar arbetet 

HSLF-FS 2017:37  kapitel 11 Läkemedelsgenomgångar  
Skånemodellen för läkemedelsgenomgångar somatik 

Skånemodellen för läkemedelsgenomgångar psykiatri 

Tolkningsdokument: SOSFS 2012:9 och framtagna modeller inom Region Skåne 

Metodstöd: 

Goda Läkemedelsråd till våra multisjuka äldre  

Lathund läkemedelsgenomgångar inom psykiatrin  

 LÄKEMEDELSREKOMMENDATIONER  
Läkemedelsrådets rekommendationer samt de rekvisitionsläkemedel som upphandlats till särskilda 
avtalspriser av Koncerninköp, anger vilka läkemedel som i första hand ska användas inom Region 
Skåne.   
 
Läs mer: 
Skånelistan 
Avtalade läkemedel 
Utbyteslista (se Praktisk hantering) 
Sortimentslista Patientindividuellt packade doser  

https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/lakemedel/lakemedelssakerhet/#10781
https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/foreskrifter-och-allmanna-rad/konsoliderade-foreskrifter/201737-om-ordination-och-hantering-av-lakemedel-i-halso--och-sjukvarden/
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/lakemedel/lakemedelssakerhet/#10781
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/lakemedel/lakemedelssakerhet/#10781
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/lakemedel/lakemedelssakerhet/#18587
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/lakemedel/lakemedelssakerhet/#10781
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/lakemedel/lakemedelssakerhet/#10781
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/lakemedel/skanelistan/
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/lakemedel/avtal-lakemedel/
https://vardgivare.skane.se/patientadministration/bestall-produkter-och-tjanster/bestall-lakemedel/
https://intra.skane.se/sidor/vardinformation-och-patientservice2/vardriktlinjer/lakemedel/bestall-lakemedel/patientindividuella-packade-doser-pid/
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  Receptfria läkemedel  
Receptfria läkemedel kan förskrivas på recept. Ett fåtal receptfria läkemedel ingår i 
läkemedelsförmånen, vilket innebär att läkemedlet räknas till patientens högkostnadsskydd om 
läkaren markerar detta vid förskrivningstillfället.  
Läkemedelsrådet i Region Skåne har fastställt övergripande principer för receptförskrivning 
alternativt egenvård. Om patienten har ett medicinskt behov av ett receptfritt läkemedel bör läkaren 
ta ställning till behandlingen och utfärda ett recept om detta är lämpligt.  
Vid behov av kortvariga behandlingar under 2 – 3 månader rekommenderar Läkemedelsrådet 
egenvård efter en individuell bedömning, vilket i många fall blir enklare för patienten och för 
sjukvården.  
Om patienten har frikort eller inte ska givetvis inte påverka bedömningen. 
 
Läs mer: 
Läkemedelsrådets övergripande principer för receptförskrivning alternativt egenvård 
 

 Särskild landstingssubvention 

Förskrivningar till patient på recept eller hjälpmedelskort av produkter inom läkemedelsförmånen 
omfattas normalt av högkostnadsskyddet. Det förekommer att förskrivningar avser varor som ligger 
utanför förmånen, men att patienten av olika skäl ändå inte ska betala. Även i andra fall kan det 
hända att patienten inte själv ska betala hela kostnaden för sina varor. 

För att förskrivningen ska kunna omfattas av Region Skånes särskilda subventioner, för personer 
folkbokförda i Skåne, måste förskrivningsdokumentet respektive fakturaunderlaget omfatta specifik 
information. 
Följande områden är aktuella för särskild landstingssubvention: 

Informationsruta 5 
 

Läs mer:  

Förskrivning och fakturering av läkemedel och liknande produkter med särskild landstingssubvention 

 Läkemedel till asylsökande och papperslösa  

För asylsökande och papperslösa gäller särskilda regler gällande läkemedelsförskrivning. 

Läs mer nedan om vilka läkemedel som subventioneras och hur du som hälso- och sjukvårdspersonal 

går tillväga för att förskriva läkemedel till asylsökande och papperslösa. 
 

Läs mer:  

Läkemedel och läkemedelsnära produkter till asylsökande och papperslösa 

 

 Undantagshantering för läkemedel utanför förmånen. 

 Preventivmedel till ungdomar (”ungdomsrabatt”). 

 Spolvätskor på recept (tidigare kallade CE-produkter). 

 Smittskyddsläkemedel. 

 Antipsykotiska läkemedel till vissa patienter.  

 Tidigareläggning av läkemedelsinköp vid resa utomlands.  
 

https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/lakemedel/#9216
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/lakemedel/sarskild-landstingssubvention/
https://vardgivare.skane.se/patientadministration/vard-av-personer-fran-andra-lander/migration-asyl/lakemedel/
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 LICENSLÄKEMEDEL 

 Vad är en licens? 

Licens är ett försäljningstillstånd för ett apotek att sälja ett läkemedel som inte är godkänt i Sverige. 

Ett icke-godkänt läkemedel får inte utlämnas från apotek förrän Läkemedelsverket beviljat tillstånd 

till detta, dvs. apoteket har erhållit en beviljad licens. 

 Märkning och produktinformation 

Det är viktigt att utförlig dokumentation avseende licensläkemedel finns tillgänglig vid såväl sluten- 
som öppenvård samt att denna information vidarebefordras vid överföring till annan vårdenhet. 
Eftersom licensläkemedel inte är godkända i Sverige, finns inte heller viktig dokumentation kring 
dessa preparats indikationer, dosering, biverkningar och interaktioner mm tillgängliga i FASS. 
Interaktionsvarning relaterat till licensläkemedel finns därför inte i Melior och PMO.  
 
Läkemedel som inte innehar godkännande i Sverige är inte granskade av Läkemedelsverket. 
Märkning, produktinformation och förpackning är enligt det språk som förekommer i det land där 
läkemedlet har godkännande. Viss vägledande information finns framtagen för utvalda 
licensläkemedel, se länk nedan under ”Läs mer”. 

 Licensansökan 

Licensansökningar görs via e-hälsomyndighetens system Kommunikationslösning för licensansökan 
(KLAS). I KLAS kan förskrivare skapa och komplettera licensmotiveringar för läkemedel.  
Förskrivaren har ansvar för att doseringen är medicinskt ändamålsenlig, för att information till 
patienten ges, samt för att behandlingen följs upp på lämpligt sätt och att eventuella biverkningar 
rapporteras till Läkemedelsverket. 
Patienter får hämta ut sina licensläkemedel på valfritt öppenvårdsapotek oavsett vilken apotekskedja 
som har beviljats licensen. Om förskrivaren inte aktivt väljer ett specifikt apotek måste patienten 
uppsöka ett valfritt apotek som då kan ”aktivera” licensansökan. För hantering av licens för 
rekvisitionsläkemedel, hänvisning till 7.1.7.  

 Beslut om licens 

Läkemedelsverkets beslut om beviljad licens meddelas apoteket. Förskrivaren får ingen bekräftelse, 

men kontaktas av Läkemedelsverket vid avslag eller om motiveringen behöver kompletteras. Beviljad 

licens avser en viss behandlingstid eller mängd. En licens är giltig i ett år från dagen för beslutet, om 

inte Läkemedelsverket anger en kortare tid. 

 Enskild licens 

Enskild licens avser licensläkemedel för en enskild patient. 
Licensläkemedel för en enskild patient finns i de flesta fall namngivna med produktnamn i Melior 
under ”Icke godkända” läkemedel. Produktnamnen används också vid elektronisk förskrivning av ett 
licensläkemedel. 
Ordinerade licensläkemedel dokumenteras i Melior/PMO. Bipacksedeln bör när det är möjligt 
scannas in i journalen. 

 Generell licens 

Generell licens kan ges för rekvisitionsläkemedel och kan gälla för en hel vårdenhet eller för ett helt 
sjukhus.  
För ett läkemedel med bred användning, där det finns en bristsituation, kan det vara bra med en 
generell licens som gäller hela sjukhusets behov. 
Förskrivaren ska då ha kunskaper om och insyn i vården på hela sjukhuset för att licensen ska bli 
godkänd. Det bör anges vilken befattning och vilket ansvarsområde förskrivaren som skickat in 
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licensmotiveringen har. För att söka licens för ett helt sjukhus kan en lämplig befattning vara 
chefläkare. 
För ett läkemedel där det finns flera godkända alternativ och läkemedlet bara används i 
undantagsfall kan man söka licens till en mindre enhet. Då ska förskrivaren ha god kunskap om och 
insyn i den vård som bedrivs vid den vårdinrättning eller de vårdinrättningar som anges i den 
generella licensansökan.  

 Dokumentation 

Eftersom licensläkemedel saknar text i FASS är det viktigt att personal som administrerar ett 
licensläkemedel har god kunskap om läkemedlet och därför bör licensläkemedel som används 
kontinuerligt på en avdelning/mottagning finnas med i den ”Lokala instruktionen för 
läkemedelshantering”. 
Behandlande läkare ansvarar för att det finns en tydlig anvisning i ordinationen så att sjuksköterskan 
som hanterar licensläkemedlet vet hur det ska iordningställas och administreras.  

Vid överföring till annan vårdenhet ska licensinformationen dokumenteras. Vid överföring till 
öppenvård ska dokumentation medfölja remiss eller remissvar till såväl remitterande som patientens 
läkare i primärvården. 
 
Läs mer: 

Se mer om rekvisition av licensläkemedel hänvisning  7.1.7 

Licensansökan i KLAS, praktisk hantering 

Nationellt produkt- och artikelregister VARA 

Produktinformation licensläkemedel  

 

För dokumentation gällande licensläkemedel se: 

Skånegemensamma rutiner för Läkemedelsmodulen i Melior (under A. Rutiner) 

Skånegemensamma rutiner för läkemedelsmodulen PMO (under Manualer)  

Bilaga 15/16 Lokal instruktion för läkemedelshantering 

 VÄXTBASERADE LÄKEMEDEL, TRADITIONELLA VÄXTBASERADE LÄKEMEDEL OCH 

NATURLÄKEMEDEL 

 
Växtbaserade läkemedel kan ordineras/rekommenderas som ”vanliga” läkemedel av legitimerad 

personal. 

Traditionella växtbaserade läkemedel har ett mycket begränsat vetenskapligt underlag gällande 

effekt och säkerhet. Legitimerad personal bör inta en mer restriktiv hållning. 

Naturläkemedel har godkänts av Läkemedelsverket i enlighet med gällande lagstiftning. Legitimerad 

hälso- och sjukvårdspersonal kan förskriva/rekommendera naturläkemedel inom ramen för sin 

yrkeskompetens. Notera att interaktioner med läkemedel kan förekomma vid användning av vissa 

naturläkemedel/växtbaserade läkemedel, vilket kan leda till potentiellt skadliga effekter. 

Rekommendation av naturläkemedel/växtbaserade läkemedel ska journalföras på samma sätt som 

receptfria läkemedel.  

En aktuell förteckning över idag godkända naturläkemedel/växtbaserade läkemedel, med godkända 

indikationer och övrig produktinformation (produktresuméer) finns på Läkemedelsverkets hemsida. 

Läs mer: 
Om rekommendationer och förskrivning, Läkemedelsboken 
Växtbaserade läkemedel och naturläkemedel, Läkemedelsverket 
Janusmed interaktioner och riskprofil  

https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/lakemedel/#9216
https://vara.ehalsomyndigheten.se/vara-web/
https://vardgivare.skane.se/patientadministration/bestall-produkter-och-tjanster/bestall-lakemedel/produktinformation-licenslakemedel/
https://vardgivare.skane.se/it/it-stod-och-tjanster-a-o/lakemedel/#103552
https://vardgivare.skane.se/it/it-stod-och-tjanster-a-o/pmo/#76727
https://lakemedelsboken.se/kapitel/lakemedelsanvandning/vaxtbaserade_lakemedel_och_naturlakemedel.html#x5_19
https://lakemedelsboken.se/kapitel/lakemedelsanvandning/vaxtbaserade_lakemedel_och_naturlakemedel.html#x5_19
https://www.lakemedelsverket.se/sv/handel-med-lakemedel/receptfri-handel-utanfor-apotek/receptfria-lakemedel-som-far-saljas/vaxtbaserade-lakemedel-traditionella-vaxtbaserade-lakemedel-naturlakemedel-och-vissa-utvartes-medel
http://www.janusinfo.se/Beslutsstod/Janusmed-interaktioner-och-riskprofil/

