
Läkemedelsgruppen
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.

Gruppen Läkemedelsansvariga sjuksköterskor, 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.
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Läkemedelsgruppen i siffror
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XX % Stelara
Xtandi
Zytiga

Blev du bemött med 
medkänsla och omsorg?

Antal svar: xx

95 %
Följsamhet till Kloka Listan

Paracetamol
Oxikodon

Eliquis

De tre mest 
förskrivna substanserna /
läkemedel (antal recept)
Preparat som innehåller 

paracetamol eller oxikodon är 
smärtstillande läkemedel. Eliquis

är ett blodförtunnande 
läkemedel. Antal recept som 

förskrivs för dessa läkemedel är 
respektive 16000, 9800 och 8000. 

Betametason
Paracetamol
Infliximab

De tre mest 
använda substanserna 

på sjukhuset (antal doser)
Betametason är en 

kortisonsubstans som hämmar 
inflammation och allergiska 

reaktioner. Paracetamol är en 
smärtstillande substans. 

Inlfiximab är en monoklonal 
antikropp som framför allt 

används vid inflammatoriska 
tarmsjukdomar.

Topp tre läkemedel på 
recept baserat på kostnad

Stelara är ett 
immunsuppressivt

läkemedel som används 
vid inflammatoriska 

tarmsjukdomar. Xtandi och 
Zytiga är läkemedel som 

används vid behandling av 
prostatacancer. Kostnaden 

för dessa läkemedel 
varierar mellan 15 – 20 

miljoner kronor. 

Kloka listan innehåller läkemedel 
som rekommenderas för 

behandling av vanliga sjukdomar i 
primärvård och slutenvård. Capio 
S:t Görans sjukhus har den högsta 

följsamheten till kloka listan av 
Akutsjukhusen inom region 

Stockholm. 



Om Capio
– översikt
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Vårt fokus under 2022
Utöver det kontinuerliga förbättringsarbete har 
specialistgruppen fokuserat på att:
• 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 utreda drift av läkemedelsservice och hantering av vätskevagnar i 
egen regi

Ännu bättre under 2023
Under 2023 kommer specialistgruppen att ha extra fokus på:

• Rutiner för att hantera restnoteringar av läkemedel
• Rutinen för enkel läkemedelsgenomgång vid inskrivning och rutinen 

för läkemedelslista och läkemedelsberättelse vid utskrivning
• Etableringen av ett beredskapslager för läkemedel på sjukhuset

Vill du veta mer? Kontakta gruppens ordförande 
Peter Persson peter.persson@capiostgoran.se

mailto:peter.persson@capiostgoran.se
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