Verksamhetsblad specialistgrupp

Läkemedelsgruppen
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 läkemedels effekter på miljön, samordna och
säkra rutiner för läkemedelsdokumentation och erbjuda
utbildning i läkemedelsfrågor.
Medlemmar i läkemedelsgruppen är läkare från varje klinik, en vårdenhetschef, ordförande för Läkemedelsansvariga sjuksköterskor samt chefapotekare (ordförande) och
chefläkare.
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 säkra
rutiner för läkemedelsförsörjning, att utveckla miljöarbetet
vid läkemedelshantering inklusive kasserings rutiner och
att tjäna som ett forum för informations- och erfarenhetsutbyte och med återrapportering till sjuksköterskor på respektive avdelningar.
Läkemedelsgruppen har 6 möten per år medan läkemedelsansvariga sjuksköterskor träffas 4-5 gånger.

Aktiviteter 2016

Fokusområden under 2017
Projektet ”Pilotavdelning för framtidens arbetssätt” fortsätter under 2017. Under året kommer projektet att utvärderas och eventuellt utökas med ytterligare arbetsområden.
Ett annat fokusområde blir uppföljning av läkemedelsförskrivning och läkemedelskostnad både i öppen och i
sluten vård. Uppföljning blir speciellt intressant och viktig
då sjukhusets onkologiska verksamhet kraftigt ökar under
året.

Resultat
Sjukhusövergripande resultat presenteras separat i andra
delar av kvalitetsredovisningen

Under 2016 infördes en ny läkemedelsmodul i journalsystemet Cosmic. Förändringen medförde att det behövdes
skapas nya läkemedelsmallar då alla befintliga inaktiverades. Under året har läkemedelsgruppen fokuserat på
införandet av en ny läkemedelsmodul och att skapa nya
läkemedelsmallar.
Under 2016 startade ett projekt ”Pilotavdelning för framtidens arbetssätt”. Ett mål med projektet är att förändra
läkemedelshanteringen på avdelningen så att patientsäkerhet ökar och att tid frigörs för sjuksköterskor. Under
hösten projektanställdes en apotekare som deltar med att
iordningställa läkemedel, försöker optimera avdelningens
läkemedelsförråd och att revidera läkemedelsrutiner.

Kontaktpersoner

Under 2016 öppnades ett bröstcentrum på Capio S:t
Görans sjukhus med onkologisk mottagningsverksamhet. Införande av onkologi medförde särskilt fokus på den
enhetens läkemedelsförskrivning och läkemedelskostnad.

Ingela Bostedt, bitr. vårdenhetschef, sammankallande
för gruppen läkemedelsansvariga sjuksköterskor.
Epost: ingela.bostedt@capiostgoran.se

Uppdaterad: 17-03-28-10:55

Peter Persson, Farm dr, chefapotekare, ordförande i
Läkemedelsgruppen.
Epost: peter.persson@capiostgoran.se
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