LÄKEMEDELSGRUPPEN
Tvärprofessionell specialistgrupp som fokuserar på
alla aspekter av läkemedelsbehandling
Uppdrag - organisation - arbetssätt

Fokusområden under 2012

Specialistgruppen för Läkemedel vid Capio S:t Görans
Sjukhus arbetar på uppdrag av verksamhetschefsgruppen, ansvarig är sjukhusets chefläkare. Gruppen ska
utgöra en stödfunktion till linjechefer samt till sjukhusets
förbättringsgrupper i patientflödesarbetet. Gruppen arbetar för utveckling av EBM, information och införande samt
avveckling av metoder och arbetssätt. Avvikelser, vårdskador, resultatanalyser, händelse- och riskanalyser inom
Läkemedelsgruppen utgör en grund för sjukhusövergripande förbättringsarbete.

• Under 2012 kommer fokus ligga på att säkerställa en
regelbunden återkoppling av läkemedelsavvikelser till
verksamheten. I maj arrangeras en temadag om läkemedelsavvikelser. En del av arbetet består av att stimulera till att ST-läkare projekt inom läkemedelsområdet
genomförs.
• Under 2012 kommer förbrukning av läkemedel i slutenvård att särskilt följas upp med avseende på miljön.
• Under 2012 har Capio S:t Görans sjukhus i likhet med
2011 ansvar för 50 % av kostnaden för läkemedel förskrivna på recept och som inte tillhör Kloka listan.
Läkemedelsgruppen kommer att ha fortsatt fokus på
månatlig uppföljning av förskrivning i öppen vård. I arbetet ingår bland annat att anordna regelbundna utbildningsaktiviteter för läkare.
• Under 2011 infördes läkemedelsavstämning inklusive
läkemedelsberättelse i arbetsrutinerna på MAVA och
AVA. Läkemedelsavstämning är en metod för att förebygga läkemedelsfel i vårdens övergångar. Under 2012
kommer ytterligare två avdelningar att påbörja införandet av läkemedelsavstämning.
• Under 2012 kommer sjuksköterskegruppen kontinuerligt
följa användning av läkemedelsautomaten.

Läkemedelsgruppen 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, som består av
representanter från samtliga kliniker och en representant
från apoteket, 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.
Läkemedelsgruppen har 7-8 möten per år medan läke
medelsansvariga sjuksköterskor träffas 4-5 gånger.

Aktiviteter 2011
• 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.
• Cirka 30 utbildningstillfällen ”update om läkemedel” för
medicinklinikens läkare. Två utbildningstillfällen för samtliga läkare inom sjukhuset.
• Under året har en läkemedelsautomat för sällanläkemedel installerats i hus 30. Sjuksköterskegruppen har varit
ansvarig för att ta fram sortiment till automaten.
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Kontaktpersoner
Peter Persson, Farm dr, ordförande i Läkemedelsgruppen. Epost: peter.persson@capio.se
Anna Johannessen, sjuksköterska Medicinkliniken,
ordförande för Läkemedelsansvariga sjuksköterskor
Epost: anna.johannessen@capio.se
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