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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 läke-
medlens effekter på miljön, samordna och säkra rutiner för 
läkemedelsdokumentation och erbjuda utbildning i läkeme-
delsfrågor.

Medlemmar i läkemedelsgruppen är läkare från varje klinik, 
vårdenhetschef, ordförande för Läkemedelsansvariga sjuk-
sköterskor samt chefapotekare (ordförande) och chefläkare.

Läkemedelsansvariga sjuksköterskor, som består av repre-
sentanter från samtliga kliniker är en undergrupp till Läke-
medelsgruppen och har i uppgift att verka för en god och 
säker läkemedelshantering på sjukhuset, att säkra rutiner för 
läkemedelsförsörjning, att utveckla miljöarbetet vid läkeme-
delshantering inklusive kasseringsrutiner och att tjäna som ett 
forum för informations- och erfarenhetsutbyte och med åter-
rapportering till sjuksköterskor på respektive avdelningar.

Läkemedelsgruppen hade 4 möten under 2020 och läkeme-
delsansvariga 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. 2020 har 
varit präglat av pandemin och det har medfört att gruppens 
ordinarie arbete delvis hamnat i bakgrunden och istället har 
fokus riktas mot omställningar p.g.a. covid-19 (se nedan).  Ett 
terapiområde som specifikt följts upp under året är förskriv-
ning och förbrukning av sömnmedel p.g.a. nya rekommenda-
tioner. 

Under 2020 har ett omfattande arbete genomförts för att pla-
nera läkemedelsrummen i det nybyggda hus 45. 
En ny version av beställningssystemet Proceedo introducera-
des under hösten. 

Fokusområden 2021
• Att verkställa inflyttning i hus 45 och införa nya rutiner då 

läkemedelsrum utrustas med narkotikaautomat och säker-
hetsbänkar. 

• Att systematiskt införa delegering av läkemedelshantering 
enligt Socialstyrelsens föreskrifter. Ett arbete som delvis 
blev uppskjutet under 2020. 

• Att kontinuerligt genomföra strukturerade uppföljningar av 
klinikernas förskrivning på recept och läkemedelsanvänd-
ningen inom sjukhuset.

 

Omställningar till följd av Covid-19
Den största utmaningen under pandemin var att säkerställa 
tillgång på läkemedel som krävdes vid behandling av covid-19 
patienter. Detta gjordes både via ett regionalt och ett nationellt 
samarbete. När ordinarie läkemedel restnoterades fick likar-
tade produkter köpas in från andra länder. Det ställde stora 
krav på information i de fall inköpta läkemedel skiljde sig åt 
avseende styrka eller beredningsform.

Resultat
Sjukhusövergripande resultat presenteras separat i andra 
delar av kvalitetsredovisningen.
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