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Läkemedelsgruppen
Tvärprofessionell specialistgrupp
som fokuserar på alla aspekter av
läkemedelsbehandling.
Uppdrag - Organisation - Arbetssätt
Specialistgruppen har som främsta uppgift att
verka för en patientsäker och kostnadseffektiv
läkemedelsanvändning. I arbetet ingår att öka
följsamheten mot rekommenderade och upphandlade
läkemedel i sluten och öppen vård, beakta läkemedlens
effekter på miljön, samordna och säkra rutiner för
läkemedelsdokumentation och erbjuda utbildning i
läkemedelsfrågor.
Medlemmar i läkemedelsgruppen är läkare
från varje klinik, vårdenhetschef, ordförande
för Läkemedelsansvariga sjuksköterskor samt
chefapotekare (ordförande) och chefläkare.
Läkemedelsansvariga sjuksköterskor, som består av
representanter från samtliga kliniker är en undergrupp
till Läkemedelsgruppen och har i uppgift att verka
för en god och säker läkemedelshantering på
sjukhuset, att säkra rutiner för läkemedelsförsörjning,
att utveckla miljöarbetet vid läkemedelshantering
inklusive kasseringsrutiner och att tjäna som ett
forum för informations- och erfarenhetsutbyte och
med återrapportering till sjuksköterskor på respektive
avdelningar.
Läkemedelsgruppen hade 5 möten under 2021 och
läkemedelsansvariga sjuksköterskor träffades vid 3
tillfällen.

Förbättringsarbeten/projekt
Läkemedelsgruppens viktigaste uppgift är att ta
ställning till förändringar i läkemedelsterapin och
diskutera eventuella avvikelser från rekommenderad
behandling/rutiner. Även 2021 har varit präglat av
pandemin och delvis påverkat gruppens ordinarie
arbete men fortlöpande tar gruppen ställning till nya
terapirekommendationer och förslag till förändringar i
journalsystemets läkemedelsmallar. En stor förändring
är att under 2021 har sex avdelningar flyttat till
nya lokaler i hus 45. I varje läkemedelsförråd har
narkotikaautomater installerats. Dessutom har flera
avdelningar installerat säkerhetsbänkar för beredning av
antibiotika. Under året har också ett omfattande arbete

utförts med att granska och harmonisera generella
direktiv inom sjukhuset.

Fokusområden 2022
• Att utföra en omfattande genomgång av befintliga
läkemedelsmallar i Cosmic. Syftet är att revidera
och harmonisera mallarna och därmed minska
antal mallar
• Att delta i arbetet med att ta fram en
sjukhusövergripande läkemedelsstrategi
• Att påbörja planering för drift av läkemedelsservice
och hantering av vätskevagnar i egen regi

Resultat
Sjukhusövergripande resultat presenteras separat i
andra delar av kvalitetsredovisningen.
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