Läkemedelsnytt

Om läkemedelshantering 2
Tidigare i höstas skrev vi om nya rutiner med anledning av Socialstyrelsens uppdaterade föreskrift
om läkemedelshantering HSLF-FS 2017:37.
En nyhet i föreskriften är att vissa sjuksköterskor, även sådana utan förskrivningsrätt, kan
dosändra vissa läkemedel efter beslut från verksamhetschefen (tänk diabetessköterska,
hjärtsviktsköterska och andra med specialkompetens inom ett visst område). En namngiven
sjuksköterska får dosändra vissa namngivna redan ordinerade läkemedel där doseringen är
beroende av en patients individuella mål- eller mätvärden. Uppdraget ska vara förenligt med en god
och säker vård. Beroende på kompetens och erfarenhet kan sjuksköterska A få dosändra fler
läkemedel än sjuksköterska B även om de har samma uppdrag (till exempel diabetessköterska).
Sjuksköterskan ska dosändra i journalen (man beställer behörighet hos förvaltning Vårdsystem) och
motiverar dosändringen under sökordet Läkemedelsberättelse. Det finns nu en rutin (se nedan) för
justering av läkemedelsdos och ett formulär som ska användas vid delegering i det enskilda fallet.
I föreskriften står att batchnummer ska anges när man iordningsställer, administrerar eller
överlämnar bioteknologiskt framställda läkemedel. Eftersom dessa är väldigt många och vårt
journalsystem inte kan identifiera dem finns nu en rutin för hur en verksamhet som använder
biologiska läkemedel på ett pragmatiskt sätt ska hantera detta. Man ska registrera batchnummer
för vacciner, blodprodukter/plasmaderiverade läkemedel som albumin, immunglobulin och
koagulationsfaktorer, antiserum mot förgiftning, monoklonala antikroppar (slutar generiskt på mab) och TNF-alfahämmare mot inflammatoriska sjukdomar. Journalen i sluten vård har en
funktion för registrering av batchnummer i utdelningslistan i samband med att man rapporterar
administrering av läkemedlet. Vissa verksamheter registrerar vacciner i Svevac och då inkluderas
batchnummer.
När en patient läggs in på vårdavdelning ska personal i samråd med patienten ta ställning till om
hen kan sköta några av sina mediciner själv. Detta kan markeras i journalen så det syns på
tempkurva och utdelningslista. Självklart måste man också kunna förvara dessa mediciner på ett
säkert sätt på vårdavdelningen. Här finns också en rutin framtagen.
Rutinerna hittar du på intranätet under PM och vårdprogram och rubriken läkemedel
https://intranatet.ltblekinge.org/teams/PM_och_vardprogram/SitePages/Startsida.aspx . Obs att
det finns 2 sidor då det finns fler rutiner om läkemedel än dessa.
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