LÄKEMEDELSGRUPPEN
Tvärprofessionell specialistgrupp som fokuserar på
alla aspekter av läkemedelsbehandling
Uppdrag
Läkemedelsgruppen arbetar på uppdrag av sjukhusets
verksamhetschefer och är en stödfunktion till första linjens chefer. Gruppen har som uppgift att verka för en
patientsäker och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning.
I arbetet ingår att beakta läkemedels effekter på miljön,
öka följsamheten mot rekommenderade och upphandlade
läkemedel i sluten och öppen vård, samordna och säkra
rutiner för läkemedelsdokumentation, läkemedelslogistik
och erbjuda utbildning i läkemedelsfrågor.
Läkemedelsansvariga sjuksköterskor är en undergrupp till
Läkemedelsgruppen och har i uppgift att verka för en god
och säker läkemedelshantering på sjukhuset, 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.

Organisation och arbetssätt
I Läkemedelsgruppen ingår två läkare från varje klinik, en
representant för chefsjuksköterskor och ordföranden i
gruppen för läkemedelsansvariga sjuksköterskor samt representanter från chefläkargruppen. Läkemedelsansvariga
sjuksköterskor består av representanter från varje vårdenhet, en ordinarie och en suppleant, samt en representant
från apoteket.
Läkemedelsgruppen har möten cirka en gång per månad
medan läkemedelsansvariga sjuksköterskor träffas 2-3
gånger per termin. En gång per år har läkemedelsansvariga
sjuksköterskor och läkare en gemensam träff.

Aktiviteter 2010
• Månatlig uppföljning per klinik av läkemedelsförskrivning
i öppen vård angående preparatval och kostnader med
Kloka Listans rekommendationer som referens.
• Kontinuerlig uppföljning av förbrukning av läkemedel i
sluten vård avseende preparatval och kostnader.
• Information om läkemedel för medicinklinikens läkare
varannan vecka. Tre utbildningstillfällen för samtliga läkare inom sjukhuset.
• Genomfört projekt om läkemedelsavstämning med STläkare på medicinkliniken.
• Uppdatering av sjukhusets Antidotlista.
• Sjuksköterskegruppen har arbetat med frågor kring
läkemedelshantering, kassering och dess miljökonsekvenser
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Fokusområden under 2011
• Under 2011 har Capio S:t Görans sjukhus i likhet med
2010 ansvar för 50 % av kostnaden för läkemedel förskrivna på recept och som inte tillhör Kloka listan. En
viktig del av arbetet under 2011 fokuserar på månatlig
uppföljning av förskrivning i öppen vård. I arbetet ingår
bland annat att anordna regelbundna utbildningsaktiviteter för läkare.
• Under 2011 införs läkemedelsavstämning inklusive läkemedelsberättelse i arbetsrutinerna på MAVA och AVA.
Läkemedelsavstämning är en metod för att förebygga
läkemedelsfel i vårdens övergångar. Läkemedelsgruppen kommer att följa upp arbetet med att säkerställa en
korrekt läkemedelslista vid in- och utskrivningar vid ovan
avdelningar.
• Under 2011 kommer Capio S:t Göran sjukhus att installera sin första läkemedelsautomat. Syftet är att förbättra
och underlätta läkemedelshanteringen.
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Resultat
Variabel / År

2009

2010

Följsamhet till Kloka Listan med tillägg

88 %

92 %

Antal receptposter

160 645

167 659

Andelen Simvastatin/alla statiner (målvärde)

77 % (>80 %)

80 % (>80 %)

Andelen ACE-hämmare/ACE-hämmare +ARB (målvärde)

66 % (>75 %)

66 % (>75 %)

Läkemedelsförmånskostnad + patientavgift

59 122 tkr

60 026 tkr

Läkemedelsförmånskostnad

47 510 tkr

47 252 tkr

Patientbesök i öppen vård + dagvård

155 229

189 946

Tre mest förskrivna (DD definierad dygnsdos) totalt

Trombyl
Simvastatin
Ramipril

Trombyl
Simvastatin
Ramipril

Läkemedel på recept. Tre i topp baserat på kostnad

Arimidex
Lantus
Fragmin

Fragmin
Arimidex
Lantus

Läkemedelskostnad i sluten vård

44 890 tkr

48 475 tkr

Vårdtillfällen i sluten vård

27 548

27 477

De 3 mest rekvirerade läkemedlen (substanserna) inom
sluten vård baserat på definierad dygnsdos

Furosemid
Paracetamol
Klexane

Fragmin
Paracetamol
Furosemid

Läkemedel (substanser) inom sluten vård. Tre i topp
baserat på kostnad

Remicade
Elektrolytlösningar
Iv. Nutritionslösningar

Remicade
Cefotaxim
Elektrolytlösningar iv.

Kontaktpersoner
Peter Persson, apotekare, ordförande i Läkemedelsguppen
E-post: peter.persson@capio.se
Anna Johannesen, sjuksköterska Medicinkliniken,
ordförande för Läkemedelsansvariga sjuksköterskor
Epost: anna.johannesen@capio.se

Capio S:t Görans Sjukhus
Sankt Göransplan 1, 112 81 Stockholm
tel 08-58 70 10 00, www.capiostgoran.se
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