LÄKEMEDELSGRUPPEN
Tvärprofessionell specialistgrupp som fokuserar på
alla aspekter av läkemedelsbehandling
Uppdrag - organisation - arbetssätt
Specialistgruppen för Läkemedel vid Capio S:t Görans
Sjukhus arbetar på uppdrag av verksamhetschefsgrup
pen och har som främsta uppgift att verka för en patient
säker 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. Specialistgrup
pen ska också utgöra en stödfunktion till linjechefer samt
till sjukhusets förbättringsgrupper i patientflödesarbetet.
Avvikelser, vårdskador, resultatanalyser, händelse- och
riskanalyser inom Läkemedelsgruppen utgör en grund för
sjukhusövergripande förbättringsarbete.
Medlemmar i läkemedelsgruppen är 1-2 läkare från varje
klinik, en vårdenhetschef, ordförande för Läkemedelsan
svariga sjuksköterskor samt två representanter från chef
läkargruppen varav en är ordförande.
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 utveckla
miljöarbetet vid läkemedelshantering inklusive kasserings
rutiner och att tjäna som ett forum för informations- och
erfarenhetsutbyte och med återrapportering till sjuksköter
skor på respektive avdelningar.
Läkemedelsgruppen har 6-7 möten per år medan läkeme
delsansvariga sjuksköterskor träffas 4-5 gånger

Aktiviteter 2013
Övergripande har läkemedelsgruppen under 2013 arbetat
med att uppnå de åtaganden för 2013 gällande läkemedel
som står beskrivet i anbudet för driften av S:t Görans sjuk
hus.
Följsamhet till Kloka listan
Läkemedel förskrevs med 92 % följsamhet till Kloka listan
Samtliga vårdavdelningar har infört ATC ordning i
läkemedelsförråden
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• Månatlig uppföljning 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.
• Under året har arbetet intensifieras med att införa en ny
rutin för dokumentation av enkel läkemedelsgenomgång
enligt sjukhusets handlingsplan. From oktober 2013 är
det inom medicinkliniken obligatoriskt att registrera
läkemedelsgenomgång i journalen. Medicinkliniken på
Capio St Görans sjukhus är störst inom sjukhuset och
motsvarar cirka 60 % av alla avdelningar.
• 2013 var första året med nya leverantörer av tjänster
inom läkemedelsområdet. Som helhet har bytet gått bra
men har krävt särskilda utbildnings- och informations
insatser.

Fokusområden under 2014
Under 2014 kommer fortsatt fokus ligga på att genomföra
sjukhusets handlingsplan för läkemedel. Det övergripande
målet är att minska antalet läkemedelsrelaterade skador.
I handlingsplanen ingår att införa rutinen för enkel läke
medelsgenomgång vid inskrivning och att en läkemedels
berättelse upprättas vid utskrivning från sjukhuset. Under
2014 blir det särskilt fokus på kirurg- och ortopedkliniken.
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I handlingsplanen ingår också att öka patientens medver
kan. Det säkerställs bland annat genom att patienten infor
meras om syftet och eventuella risker av sin läkemedels
behandling.
Under 2014 har Capio S:t Görans sjukhus i likhet med
senare år ansvar för 50 % av kostnaden för läkemedel för
skrivna på recept och som inte tillhör Kloka listan. Läke
medelsgruppen kommer att ha fortsatt fokus på månatlig
uppföljning av förskrivning i öppen vård.

Kontaktpersoner
Peter Persson, Farm dr, sjukhusapotekare,
ordförande i Läkemedelsgruppen.
Epost: peter.persson@capiostgoran.se
Anna Johannessen, sjuksköterska Medicinkliniken,
ordförande för Läkemedelsansvariga sjuksköterskor
Epost: anna.johannessen@capiostgoran.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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