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Inriktningen på arbetet i Akademis-
ka sjukhusets läkemedelskommitté har
förändrats sedan starten 1974. I början
var exempelvis framtagande av kun-
skapsunderlag och rekommendationer
av enskilda preparat en huvuduppgift.
Under senare år har kommittéarbetet i
stället haft fokus på information och ut-
bildning och alltmer på att höja säkerhe-
ten i läkemedelshanteringen.

Läkemedelskommittéerna föreslås i
delbetänkandet av HSU 2000, »Reform
på recept» (SOU 1995:112), få betyd-
ligt större resurser och ansvar än idag.
Landstingsövergripande kommittéer,
gemensamma för öppen och sluten
vård, rekommenderas. När det gäller
den framtida organisationen av kom-
mittéarbetet måste dock de väsentligt
olika förutsättningarna och behoven i
sluten respektive öppen vård beaktas.
Mot denna bakgrund, men också med
anledning av den nya författningen rö-
rande läkemedelshanteringen (SOSFS
1995:19) vill vi rapportera erfarenhe-
terna när det gäller vår strävan att höja
säkerheten i läkemedelshanteringen på
ett storsjukhus.

Läkemedelsrelaterade
problem i sluten vård
Läkemedelsrelaterade fel är mycket

vanliga och läkemedelskomplikationer
utgör troligen majoriteten av de iatroge-
na skadorna på sjukhus [1-3].

Sjukvården använder alltmer poten-
ta läkemedel till allt sjukare patienter.
Vårdgivare byts ofta och det är också
allt vanligare att en vårdenhet vårdar
patienter från flera specialiteter. Risker-
na ökar därigenom för allvarliga fel i lä-
kemedelsbehandlingen, något som
måste mötas med en genomtänkt strate-
gi. Enligt vår mening är det en huvud-
uppgift för en läkemedelskommitté i
sluten vård att formulera denna strategi
och verka som pådrivande kraft i för-
ändringsarbetet.

Endos-systemets införande
Läkemedelskommittén beslöt 1992

att införa Endos på sjukhusets avdel-
ningar. Endos-systemet innebär att lä-
kemedel, som lätt identifierbar tablett i
avskild dos, ges patienten från en läke-
medelsvagn vilken sköterskan medför
till patientens säng. Undersökningar ta-
lar för att införande av detta system är
det mest effektiva sättet att höja säker-
heten vid iordningställande och över-
lämnande av läkemedel till patienten [4,
5].

En projektgrupp bildades med upp-
gift att föra ut information och kunskap
om Endos-systemet. Systemet och läke-
medelsvagnen demonstrerades ingåen-

de på sjukhusets kliniker varefter avdel-
ningarna själva fick ta ansvar för infö-
randet. För att underlätta introduktio-
nen arbetade en sjuksköterska och en
farmaceut deltid ett par år med uppsö-
kande verksamhet på vårdavdelningar-
na och en manual togs fram.

Införande av Endos-systemet är ett
exempel på ett framgångsrikt föränd-
ringsarbete. Idag har endast enstaka av-
delningar ännu inte infört systemet. I en
enkät som besvarats av 82 sjuksköters-
kor vid sjukhuset anser ungefär 90 pro-
cent att det nya systemet ökat säkerhe-
ten vid iordningställandet och överläm-
nandet av läkemedel. En väsentlig för-
klaring till framgången är sannolikt att
Endos-systemet på ett positivt sätt inte-
grerade läkemedelshanteringen med
sjuksköterskans övriga patientuppgif-
ter. Efter en något avvaktande start öka-
de trycket från avdelningarna att få bör-
ja med det nya systemet, och önskemå-
len kunde då mötas med avsatta resur-
ser i form av sjuksköterska och farma-
ceut samt utlåning av läkemedelsvag-
nar.

Incidentrapportering
För att pröva hur intern incidentrap-

portering kan användas för kvalitets-
säkring av läkemedelshanteringen ge-
nomförde vi 1992 en pilotstudie. Under
en månadslång försöksperiod rapporte-
rades på tre avdelningar totalt 36 inci-
denter. Fel- och orsaksmönster variera-
de mellan avdelningarna, vilket stimu-
lerade till diskussion av möjliga kvali-
tetshöjande åtgärder.

Resultaten ansågs så lovande att man
beslöt att utvidga försöket till hela sjuk-
huset. Farmaceuter vid sjukhusapoteket
fick i uppdrag att vid sina inspektioner
på avdelningarna lansera incidentrap-
portering som idé och introducera blan-
ketten (Figur 1). Intresset verkade stort,
men en enkät som sändes ut efter några
månader till samtliga avdelningar visa-
de att endast få avdelningar arbetade ak-
tivt med incidentrapportering.

Svårigheten att introducera incident-
rapportering utanför försöksavdelning-
arna kan möjligen sammanhänga med
att kopplingen till själva inspektionen
av farmaceuter blev alltför stark. Enga-
gemang från klinikledning och avdel-
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Sjukvården använder alltmer
potenta läkemedel till allt sjuka-
re patienter, vårdgivare byts
ofta och en vårdenhet har ej säl-
lan patienter från flera specia-
liteter. Denna komplexa situa-
tion ökar risken för att fel upp-
står i läkemedelshanteringen,
något som måste mötas med en
genomtänkt strategi.

På Akademiska sjukhuset har
man prövat ett välfungerande
system, där bl a incidentrappor-
tering ingått, för att bearbeta
dessa problem och nå en hög
kvalitet i läkemedelshantering-
en.



ningens läkare är också avgörande för
en framgångsrik tillämpning av meto-
den; i vårt försök involverades huvud-
sakligen sjuksköterskorna.

Syfte och mål med incidentrapporte-
ringen måste vara tydliga och återföring
till den medverkande personalen är vik-
tig för att stimulera fortsatt självrappor-
tering. Kontinuerlig registrering är tro-
ligen inte heller optimal när det gäller
en verksamhet med så stor felfrekvens
och där flertalet fel inte får allvarliga
konsekvenser. Det kan vara bättre att
stimulera till omfattande registrering
under en kortare period och med ome-
delbar återkoppling till personalen.

Det fortsatta arbetet med att införa
incidentrapportering sköts upp efter det
att en revision av läkemedelsdokumen-
tationen visat så stora brister att arbetet
med införande av nytt dokumentations-
underlag måste prioriteras.

Läkemedelsrevision
En revisionsgrupp med både medi-

cinsk och farmaceutisk kompetens bil-
dades för att granska kvaliteten på do-
kumentationen av läkemedelsordina-
tioner.

Redan revisionen av den första läke-
medelsintensiva avdelningen avslöjade
förvånansvärda brister. Vid angivelse
av dosintervall förekom ofta multipli-
kationstecken (×); den av kommittén re-
kommenderade »plusmetoden» använ-
des endast undantagsvis. Dosen angavs
ofta i massa (g, mg) i stället för antal en-
heter av en definierad tablett, kapsel el-
ler liknande, eller volym med angiven
koncentration som författningen stad-
gar. Insättningsdatum saknades nästan
konsekvent. Vid jämförelse av läkeme-
delskort och sjuksköterskans rapport-
blad var det ibland omöjligt att avgöra
vad som verkligen givits.

De påvisade bristerna bekräftade in-
trycket från incidentrapporteringen att
ett nytt sjukhusgemensamt system för
läkemedelsordinationer måste tas fram.

Nytt dokumentationsunderlag
för ordination av läkemedel
En arbetsgrupp inom läkemedels-

kommittén utökad med läkare, sjukskö-
terskor och farmaceut har utarbetat ett
dokumentationsunderlag för ordination
och administrering av läkemedel som
uppfyller kraven i den nya författning-
en. Listan ger:
– plats för entydiga och fullständiga

ordinationer
– plats för dokumentation vid varje ad-

ministreringstillfälle
– en samlad bild av patientens hela lä-

kemedelsbehandling
– möjlighet till generell och enhetlig

tillämpning över hela sjukhuset.

Tidigare dokumenterades ordinatio-

ner vid behov, tillfälliga ordinationer
och ordinationer enligt skriftliga gene-
rella direktiv i sjuksköterskans rapport-
blad. Nu är alla ordinationer samlade i
ett enda dokument.

Den av arbetsgruppen framtagna do-
kumentationen tillämpas idag på hela
sjukhuset enligt beslut av sjukhusdirek-
tören. I den nya listan har ansvarsfördel-
ningen mellan läkare och sjuksköterska
förtydligats. Utrymme på listan har ska-
pats för fullständig ordination, läkar-
och sjuksköterskesignaturer. Listan har
komplettererats med enhetliga regler
sammanställda i en manual. Nu fortsät-
ter arbetet med att ta fram olika special-
listor.

Onekligen har läkare och sjukskö-
terskor traditionellt något olika syn på
utformningen av den ideala läkeme-

delsdokumentationen. Läkaren har be-
hov av enkelhet, överblickbarhet och
information i relation till andra data, ex-
empelvis temperaturkurvan. För sjuk-
sköterskan är läkemedelslistan ett un-
derlag för att ge ordinerade läkemedel i
rätt dos, rätt form, på rätt sätt och i rätt
tid. Optimal användning av läkemedels-
listan kan innebära att både läkare och
sjuksköterskor får kompromissa och
modifiera arbetsrutinerna.

I arbetet med framtagande av en
sjukhusgemensam dokumentation har
vi därför lagt stor vikt vid gemensam
handledarutbildning av läkare och sjuk-
sköterska från samma enhet för att sti-
mulera samarbete och öka förståelsen
för varandras olika ansvar. Det återstår
mycket att göra i form av ytterligare ut-
bildningsinsatser och utveckling av do-
kumentationen för att vi inom alla enhe-
ter skall leva upp till författningens
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Figur 1. Den vid UAS använda
blanketten för rapportering av tillbud i
läkemedelshanteringen.



ANNONS



krav. Vi tror dock att vi valt ett riktigt ar-
betssätt med förankring hos ansvariga
personer på sjukhus-/klinik-/avdel-
ningsnivå, omfattande utbildning av
handledare och stegvis uppbyggnad
med framtagande av först grunddoku-
ment och manual och därefter ett antal
sjukhusgemensamma speciallistor. Det
är också viktigt att tillåta klinikerna vis-
sa valmöjligheter beträffande listans ut-
formning med bevarande av den sjuk-
husgemensamma grundstrukturen.

Revision av
antibiotikaförbrukning
En säker läkemedelshantering är

föga värd om inte rätt läkemedel för-
skrivs på korrekt indikation. Eventuell
överförskrivning, val av fel preparat el-
ler parenteral terapi när peroral går lika
bra medför inte bara att läkemedels-
kostnaden blir onödigt hög utan också
nackdelar ur medicinsk synpunkt.

För att få en ögonblicksbild av hur
antibiotika ordinerades vid sjukhusets
vårdavdelningar fick infektionsläkaren
Inga Odenholt läkemedelskommitténs
uppdrag att under »en dag» (dvs olika
dagar för olika avdelningar) gå igenom
samtliga patientjournaler för innelig-
gande patienter och registrera indika-
tion, antibiotikaval och behandlingsti-
dens längd. Ungefär en tredjedel av
sjukhusets patienter behandlades med
antibiotika och en tredjedel av dessa
hade profylax som indikation för för-
skrivning. Studien upprepades tre år se-
nare med väsentligen likadant resultat
vad avser antal behandlade patienter,
indikation och antibiotikaval.

Vid båda tillfällena konstaterades
sammanfattningsvis att antibiotikabe-
handlingen sköttes på ett i huvudsak
adekvat och individualiserat sätt vid
sjukhuset. Man fann emellertid att kost-
naderna borde kunna sänkas genom att
övervaka att behandlingen inte pågår
för länge eller med parenterala preparat,
när perorala alternativ visat sig ha lika
god effekt.

För att öka intresset på klinikerna för
de speciella problem som samman-
hänger med antibiotikabehandlingen
har nu på varje division/klinik utsetts en
antibiotikaansvarig läkare mot vilka
särskilda utbildningsinsatser riktas.

Tillredning av läkemedel
vid sjukhusets kliniker
Beredning av läkemedel på vårdav-

delning sker med ökade krav på doku-
mentation, säkerhet och kontroll. Här
ges ett par exempel där bl a sjukhusapo-
tekets medverkan varit väsentlig för att
höja kvaliteten i beredning av läkeme-
del på vårdavdelning.

Cytostatikapärm. Under några år
har en apotekare från sjukhusapoteket

och avdelningen för hematologi sam-
verkat i ett kvalitetssäkringsprojekt.
Projektet har haft som mål att förbättra
säkerheten i alla led från ordination till
administrering av cytostatika samt att
förbättra dokumentationen av bland-
barhet av flera cytostatika i lösning.

En cytostatikapärm har tagits fram, i
vilken avdelningens samtliga cytostati-
kakurer finns presenterade. Till varje
kur finns ett administreringsschema där
uppgifter om administreringsordning,
volym av lämplig infusionsvätska, ad-
ministreringstid samt eventuell vätske-
terapi finns färdigtryckta. Pärmen inne-
håller också säkerhetsaspekter vid be-
redning och hantering av cytostatika
samt monografier om blandbarhet av de
cytostatika som används vid avdelning-
en.

Näringslösningar. Neonatalavdel-
ningen önskade 1994 förändra behand-
lingen av för tidigt födda barn sedan nya
rön visat att fler av dessa barn bör få par-
tiell parenteral nutrition.

Blandning av individuellt ordinera-
de näringslösningar tar lång tid, kräver
många beräkningar och kunskap om
blandbarhet. Neonatalavdelningen kon-
taktade sjukhusapoteket för att få hjälp.

Det ansågs inte rationellt att blanda
individuella lösningar för alla barn var-
för man koncentrerade sig på att ta fram
två kompositioner, en till barn födda
före graviditetsvecka 30 och en för barn
födda senare. Två standardiserade
blandningar togs fram av vilka läkarna
kunde ordinera varierande volymer ef-
ter barnens behov. Neonatalavdelning-

ens barn kan nu förses med mikrobiolo-
giskt, kemiskt och fysikaliskt invänd-
ningsfria näringslösningar testade från
påsen, genom aggregatet och ända in i
kuvösen.

Sammanfattande konklusion
Ett omfattande förändringsarbete

möter varierande grad av motstånd i oli-
ka delar av organisationen. Det är där-
för viktigt och avgörande för framgång
att noggrant analysera förutsättningar-
na för det speciella projektet och att an-
passa utformningen av information, ut-
bildning, introduktionssätt och genom-
förande efter målgruppens behov.

Ett välfungerande samarbete mellan
praktiskt verksamma läkare och sjuk-
sköterskor, kliniska farmakologer och
sjukhusapotek är nödvändigt för man
skall kunna bearbeta alla aspekter och
nå hög kvalitet i läkemedelshantering-
en. Flera av våra projekt hade inte varit
genomförbara utan ett sådant samarbe-
te i varierande konstellationer.
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Ett väl fungerande samarbete mellan
flera yrkesgrupper är nödvändigt för att
man ska nå hög kvalitet i läkemedels-
hanteringen på sjukhus.


