Verksamhetsblad

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 kasseringsrutiner och att tjäna som ett
forum för informations- och erfarenhetsutbyte och med återrapportering till sjuksköterskor på respektive avdelningar.

• Att kontinuerligt genomföra strukturerade uppföljningar av
läkemedelsanvändningen inom sjukhuset.

Resultat
Sjukhusövergripande resultat presenteras separat i andra
delar av kvalitetsredovisningen.

Läkemedelsgruppen hade 6 möten under 2018 och läkemedelsansvariga sjuksköterskor träffades vid 4 tillfällen.

Aktiviteter 2018
Läkemedelsgruppens viktigaste uppgift är att ta ställning till
förändringar i läkemedelsterapin och diskutera eventuella
avvikelser från rekommenderad behandling/rutiner. Gruppen
följer fortlöpande läkemedelsförskrivning och läkemedelskostnad både i öppen och i sluten vård. Under året var ett
ärende att informera om rutinerna kring informationsöverföring avseende läkemedel mellan CStG och övriga vårdgivare.
En annan uppgift är att förvalta och utveckla läkemedelsmallarna i Cosmic.
Under 2018 genomfördes två läkemedelsföreläsningar riktade till samtliga sjuksköterskor inom sjukhuset. På våren var
det en föreläsning om nya antikoagulantia och på hösten om
smärtbehandling.
Under året fick sjukhuset ny leverantör av tjänsten läkemedelsservice och tjänsten beredning av cytostatika och extempore läkemedel. En förändring som krävde en resurser för
genomförande.

Fokusområden 2019
• Att revidera och uppdatera sjukhusets lokala instruktioner
för läkemedelshantering.
• Att tillsammans med övriga Cosmic-kunder vidareutveckla
läkemedelsmodulen.
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