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1 Inledning
Denna handbok i säker läkemedelsbehandling är den åttonde i ordning av uppdateringarna av
Vasa sjukvårdsdistrikts handbok i säker läkemedelsbehandling. Den senaste omfattande
uppdateringen

av

handboken

(version

4.0)

grundar

sig

på

handboken

Säker

läkemedelsbehandling, som utgavs av Institutet för hälsa och välfärd (THL) år 2016, och på
handboken Säker läkemedelsbehandling i Vasa sjukvårdsdistrikt, som utarbetades för första
gången i Vasa sjukvårdsdistrikt år 2008. I handboken beskrivs de principer och instruktioner
för säker läkemedelsbehandling som iakttas i Vasa sjukvårdsdistrikt. I denna handbok har
man i större utsträckning än i den föregående handboken lagt fokus på läkarens ansvar i
ledningen av säker läkemedelsbehandling. Fokus har dessutom lagts på identifieringen av
riskläkemedel och metoder för hantering av riskläkemedel på enheterna.

2 Läkemedelsbehandlingsplan
Läkemedelsbehandlingen

på

verksamhets-

och

arbetsenheterna

grundar

sig

på

läkemedelsbehandlingsplanen, som är en del av planen för kvalitetsledningen och för hur
patientsäkerheten

tillgodoses

i

enlighet

med

hälso-

och

sjukvårdslagen.

Läkemedelsbehandlingsplanen är en central del av den introduktion som ges till personer som
deltar i läkemedelsbehandling och även av det arbete som utförs för att trygga kvaliteten och
säkerheten i läkemedelsbehandlingen.

2.1 Verksamhetsenhetens läkemedelsbehandlingsplan
Vasa sjukvårdsdistrikts (VSVD) handbok i säker läkemedelsbehandling grundar sig på
handboken Säker läkemedelsbehandling (2015) som utgavs av Institutet för hälsa och välfärd
(THL), som verkar inom Social- och hälsovårdsministeriets (SHM) förvaltningsområde.

I VSVD:s handbok behandlas alla delområden som påverkar genomförandet av och
säkerheten i läkemedelsbehandling på organisationsnivå.

Denna handbok har utarbetats mångprofessionellt i Vasa sjukvårdsdistrikts arbetsgrupp för
säker läkemedelsbehandling och den uppdateras alltid då verksamheten eller omgivningen
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förändras eller minst en gång om året före utgången av september. Arbetsgruppens uppgift är
att upprätthålla och främja säker läkemedelsbehandling samt att ge stöd för främjande av
säker praxis inom sjukvårdsdistriktet. Chefsöverläkaren godkänner handboken med sin
underskrift.

2.2 Arbetsenhetsspecifik läkemedelsbehandlingsplan
Alla arbetsenheter som genomför läkemedelsbehandling ska uppgöra en plan för
genomförande av läkemedelsbehandling. Ledningen för verksamhetsenheterna inom socialoch hälsovården är ansvarig för att en läkemedelsbehandlingsplan uppgörs, verkställs och
uppföljs.

På

varje

arbetsenhet

i

Vasa

sjukvårdsdistrikt

ska

det

finnas

en

uppdaterad

läkemedelsbehandlingsplan, varav enhetens läkemedelsbehandling och förfaringssätt
framgår.

Arbetsenheternas

läkemedelsbehandlingsplaner

grundar

sig

på

Vasa

sjukvårdsdistrikts handbok i säker läkemedelsbehandling samt på den nationella handboken
för säker läkemedelsbehandling. Även alla anvisningar för läkemedelsbehandling, vilka har
utarbetats på enheten, är en del av den enhetsspecifika läkemedelsbehandlingsplanen. I
arbetsenhetens läkemedelsbehandlingsplan läggs fokus på de områden för säker
läkemedelsbehandling, vilka är kritiska och väsentliga för enhetens egen verksamhet.
Dessutom ingår en beskrivning av enhetens identifierade och potentiella risker förknippade
med läkemedelsbehandling samt en plan för hur man ska förbereda sig för riskerna. Därtill
ska man i läkemedelsbehandlingsplanen beskriva hantering och uppföljning av avvikelser och
farliga situationer. I arbetsenhetens läkemedelsbehandlingsplan fastställs även antalet
arbetstagare och de krav som ställs på deras kunnande inom läkemedelsbehandling samt
fortbildningsbehov. Omfattningen och förverkligandet av läkemedelsbehandlingsplanen
beror på verksamhetens natur och de krav som ställs på läkemedelsbehandlingen vid
respektive arbetsenhet, som genomför läkemedelsbehandling.

I arbetsenhetens läkemedelsbehandlingsplan ska läkemedelsbehandlingens processer och
risker förknippade med processerna samt enhetens utvecklingsobjekt beskrivas, och
förverkligandet av dessa bör utvärderas årligen. Utvecklingsobjekten framgår av HaiProanmälningar, uppkomna farliga situationer samt risker som har framkommit vid
riskkartläggningarna. Utöver arbetsenhetens egna utvecklingsobjekt ska verksamheten på
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ansvarsenheten

bedrivas

enligt

riktlinjerna

i

handlingsprogrammet

för

säker

läkemedelsbehandling, och verksamhetens utveckling ska utvärderas årligen. Arbetsenhetens
förman ansvarar för att läkemedelsbehandlingsplanen är à jour och uppdaterad. Nya
arbetstagare ska ges introduktion i innehållet i läkemedelsbehandlingsplanen genast i början
av anställningen och alla arbetstagare i samband med uppdateringar. Varje arbetstagare ska
läsa läkemedelsbehandlingsplanen och med sin underskrift kvittera att den är läst innan
läkemedelsbehandling får genomföras. Arbetstagarna ansvarar för att arbeta i enlighet med
läkemedelsbehandlingsplanen. Läkaren, som ansvarar för arbetsenhetens verksamhet,
godkänner

arbetsenhetens

läkemedelsbehandlingsplan

med

sin

underskrift.

Den

ursprungliga, utskrivna planen förvaras på arbetsenheten och den undertecknade framsidan
skannas och skickas till administrationen med en elektronisk version av enhetens
läkemedelsbehandlingsplan.

Som bilaga till denna handbok och till Vasa centralsjukhus verksamhetshandbok finns Vasa
centralsjukhus processbeskrivning över säker läkemedelsbehandling (bilaga 4). Processen vid
varje arbetsenhet ska motsvara och beakta de risker och skyddsmekanismer som beskrivs i
bilagan.

2.3 Patient-/kundspecifik läkemedelsbehandlingsplan
Ansvaret för patientens läkemedelsbehandling i sin helhet ligger på den behandlande läkaren.
Patientens läkemedelsbehandlingsplan uppgörs i samråd med patienten, och av den framgår
namn och styrka på varje läkemedel, läkemedelsform och administreringsväg, dosanvisning,
behandlingens

längd,

läkemedlets

användningsändamål

samt

uppgifter

om

läkemedelsförskrivaren. I patientens läkemedelsbehandlingsplan anges också hur och av vem
effekterna av läkemedelsbehandlingen uppföljs. Den enklaste formen av en patientspecifik
läkemedelsbehandlingsplan är ett recept eller en läkemedelslista som är à jour. Patienten
instrueras att själv hålla läkemedelslistan à jour samt att i den anteckna förutom läkemedel
även egenvårdspreparat, naturprodukter och kosttillskott. ( Läkemedelskort )
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3 Läkemedel och säker läkemedelsbehandling
En säker läkemedelsbehandling är en viktig del av patientsäkerheten (Figur 1 Säker
läkemedelsbehandling som en del av patientsäkerheten). I Vasa sjukvårdsdistrikt ska man i
arbetsenheternas läkemedelsbehandlingsplaner beakta särdragen hos de läkemedel som
används och de patienter som behandlas på enheten.

Figur 1 Säker läkemedelsbehandling som en del av patientsäkerheten
En stor del av de allvarliga skador som förorsakas av läkemedel kan förebyggas genom att
identifiera de risker som är förknippade med riskfyllda läkemedel samt genom att planera in
skyddsmekanismer i användningsprocesserna. På mängden skador förknippade med ett visst
läkemedel inverkar många faktorer, som till exempel hur vanligt läkemedlet är, hur det
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elimineras, dess terapeutiska bredd eller skadebenägenheten hos patienter som behandlas
med läkemedlet.

Enligt Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimeas föreskrift (6/2012)
ska eventuella risker förknippade med läkemedelsbehandlingen kartläggas, och för att
undvika riskerna ska lösningar som stöder en säker läkemedelsbehandling utvecklas och
användas, till exempel:



Identifiering av riskläkemedel på verksamhetsenheterna



Beskrivning av de för verksamheten centrala riskläkemedlen och risksituationerna i
läkemedelsbehandlingsplanen



Planering för att undvika fel



Introduktion, instruktioner och utbildning i identifiering och användning av
riskläkemedel



Instruera att dokumentationen av läkemedel görs direkt i läkemedelsdelen i
patientdatasystemet, varvid varningar för interaktioner och riskuppgifter fås
automatiskt.

Skador som orsakas av riskläkemedel kan förhindras genom att planera och genomföra



Verksamhetsmodeller som förhindrar fel och skador (förvaring av LASA-läkemedel
(look alike, sound alike) på separata platser eller märkning, användning av oralsprutor
som

inte

är

kompatibla

med

i.v.-koppling,

undvikande

av

muntliga

läkemedelsordinationer)


Metoder, med vilka man kan identifiera risker för fel och skador (kontrollistor)



Metoder, som lindrar skador som har uppkommit av fel (små ampullstorlekar,
medicinskt kol, antidoter)



Genomgång av uppkomna farliga situationer tillsammans med enheternas
läkemedelsansvariga



Information om risksituationer och riskläkemedelsutbildning via olika kanaler, som
till exempel per e-post, i patientsäkerhetsmeddelanden eller i enheternas utbildningar



Dubbelkontroll

vid

läkemedelsordinationer)

dosering

av

riskläkemedel

(även

beträffande
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Koncentrering av riskfyllda processer (t.ex. koncentrering av iordningställande av
cytostatika och krävande läkemedelstillverkning)



Underlättande av tillgången till information (tillgång till läkemedelsinformation,
möjlighet till farmaceutisk konsultation)



Standardisering och förenkling (läkemedelsurval, doser, doseringstekniker)



Tillräcklig monitorering av patient



Tekniska

skydd

(varningar

från

datasystem,

strukturerad

dokumentation,

streckkodsavläsare)

3.1 Riskfyllda läkemedel och övriga riskläkemedel
Riskläkemedel är läkemedel för vilka särskild omsorg krävs och vilkas användning är
förknippad med en förhöjd risk för en negativ händelse för patienten. Negativa händelser kan
vara till exempel fel läkemedel, fel dos, fel tidpunkt för administrering eller fel patient. Då
riskläkemedel förvaras, märks, ordineras, iordningställs, delas eller ges till en patient eller
följs upp krävs särskild omsorg. Varje arbetsenhet bör i sin läkemedelsbehandlingsplan
fastställa och beskriva sina egna riskläkemedel och de skyddsmekanismer som har utvecklats
för användningen av dem. Det finns inga helt säkra läkemedel, varför varje läkemedel kan
uppfattas som ett riskläkemedel, men med listor över riskläkemedel strävar man efter att
väcka personalens uppmärksamhet och utveckla processer för utvalda, mer riskfyllda
läkemedel.

Riskläkemedel är

•

läkemedel med smal terapeutisk bredd som kräver noggrann uppföljning (t.ex.
digoxin, cyklosporin, takrolimus, warfarin, i.v.-vankomycin)

•

läkemedel som orsakar allvarliga interaktioner (t.ex. itrakonazol, karbamazepin)

•

läkemedel med stora individuella skillnader i verkan och metabolism (t.ex. kodein)

•

läkemedel som patienter ofta är allergiska mot (t.ex. penicillin)

•

i.v.-elektrolytkoncentrat (till följd av bortglömd utspädning för stor dos, snabb verkan,
kan vara svår att häva)

•

nya och okända läkemedel samt läkemedel som används sällan
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•

off-label-användning (läkemedlet används i strid med produktresumén t.ex.
beträffande dos, administreringsväg eller patientgrupp, varvid tillverkaren inte tar
ansvar)

•

riskgruppernas läkemedel (i kapitel 3.3: t.ex. nyfödda och små barn, gravida eller
ammande kvinnor, äldre personer och multisjuka patienter/patienter med
multimedicinering)

Riskfyllda läkemedel är läkemedel som inte orsakar mer biverkningar än andra läkemedel,
men som, om de används på fel sätt, sannolikt kan orsaka allvarlig skada för patienten.
Riskfyllda läkemedel skiljer sig åt i olika verksamhetsmiljöer, varför arbetsenheterna måste
utarbeta sina egna riskläkemedelslistor med hjälp av organisationens listor och internationella
listor (t.ex. ISMP:s riskläkemedelslistor).

Riskfyllda läkemedel är till exempel:
•

antikoagulanter och trombocythämmare (t.ex. warfarin: smal terapeutisk bredd,
mycket interaktioner, dosen kan variera dagligen och kräver god följsamhet till vården
samt regelbunden uppföljning av INR)

•

opiater (särskilt delirium och andningsförlamning som risker vid överdosering, vid
underdosering patientens smärtsamhet)

•

insulin (smal terapeutisk bredd, kontinuerlig dosändring, stort antal olika insuliner,
risk för hypoglykemi)

•

sedativa läkemedel (översedering, hypotension, delirium, låg syresaturation,
falltendens hos äldre, särskilt hos barn är skador allmänna)

•

läkemedel med avvikande dosering, t.ex. metotrexat och andra cytostatika

•

koncentrat (t.ex. förväxling av natriumklorid och kaliumklorid i vårdsituationen)

Förutom riskfyllda läkemedel ska man i läkemedelsbehandlingsplanerna iaktta
•

namn och förpackningar på läkemedel, vilka ser likadana ut och låter likadant, dvs. s.k.
LASA-läkemedel (i kapitel 3.2)

•

läkemedel som kräver uppföljning av koncentration (t.ex. cyklosporin, takrolimus,
digoxin, vankomycin, litium) – beträffande vissa läkemedel måste man vänta på svar
innan läkemedlet administreras

•

läkemedel som kräver noggrann laboratorieuppföljning (t.ex. warfarin, klozapin)
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•

läkemedel som oftast orsakar allvarliga allergiska reaktioner (t.ex. penicillin och
korsreaktioner med cefalosporiner, sulfonamider, vacciner, röntgenkontrastmedel)

•

nya

och

okända

läkemedel

samt

läkemedel

som

används

sällan

(t.ex.

specialtillståndspreparat som inte har en finsk- och svenskspråkig förpackning och
bipacksedel)
•

utmaningar i anknytning till läkemedelsformer och administreringssätt (t.ex.
skillnader i entero- och depotpreparat jämfört med vanliga tabletter, och beaktande av
detta

bl.a.

vid

krossning

och

halvering,

hantering

och

borttagning

av

läkemedelsplåster, orala lösningar och oralsprutor, intratekal och epidural
administrering,

infusionsreaktioner

på

t.ex.

biologiska

läkemedel,

elektrolytkoncentrat)

Exempel: Patientens antikoagulationsbehandling ska även dokumenteras under patientens
riskuppgifter, varvid datasystemet skapar en påminnelse som måste tas i beaktande i
vården av patienten.

Även följande situationer kräver särskild vaksamhet:
•

Otillräckliga uppgifter om patienten

•

Otillräcklig eller svårt genomförbar uppföljning

•

En omfattande mängd läkemedel

•

Okunnighet om medicineringen

•

Läkemedel som ska administreras intravenöst/byte av administreringsväg

•

Läkemedel som kräver specialhantering

•

Administrering av läkemedel som kräver räkneoperationer

•

Handskriven eller muntlig läkemedelsordination

•

Ovisshet om patientens hemmedicinering

•

Barn, äldre personer, multisjuka och gravida

Exempel: Då patienten vårdas med Marevan är det synnerligen viktigt att patienten ges
handledning i användningen av läkemedlet för att säkerställa trygg användning och för att
förebygga skadeverkningar.
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Särskild uppmärksamhet bör fästas vid handledningen av patienten då patienten ordineras
cytostatika (t.ex. Trexan) som ska intas peroralt, eftersom doseringen avviker från det
normala.

3.2 Läkemedel som ser likadana ut och låter likadant (LASA-läkemedel)
LASA-läkemedel (Look-Alike, Sound-Alike) utgör en egen riskläkemedelsgrupp. Dessa
läkemedel påminner om varandra antingen genom handelsnamnet eller genom det
verksamma ämnet. Läkemedlets stavning eller förpackning (till exempel olika preparat av
samma tillverkare eller olika styrkor av samma preparat) kan se förvillande lika ut (Figurerna
2-4). LASA-läkemedel kan också låta likadana när man uttalar dem. Vid användning av LASAläkemedel kan farliga förväxlingar uppstå i alla skeden av läkemedelsbehandlingens
processer. Det finns skäl att gå igenom enhetens LASA-läkemedel alltid när läkemedelsurvalet
byts ut.

LASA-läkemedel är till exempel:



Albetol/Adrenalin



Lamictal/Lamisil



Aricept/Azilect



Lipitor/Lipcut



Atrovent/Atrodual



Litalgin/Linatil



Panadol/Panacod



Azamun/Azona



Metformin/Metforem/



Plavix/Pradaxa



Cefuroxime/Ceftriaxon

Metronidazole



Primaspan/Primperan



Cipralex/Ciproxin

Morphin



Solu-Cortef/Solu-



Digoxin/Diurex



Hydrea/Hydrex



Novomix/Novorapid



Xalcom/Xalatan



Ipramol/Ipraxa



Ormox/ Opamox



Xatral/Xarelto



Kalsium/kalium



Olanzapin/Quetiapin



Zyprexa/Zyrtec



Ormox/Opamox



20mg/ml/



Oxycontin/Oxycodone/
Oxynorm/Oxyratio

Morphin 2mg/ml

Medrol
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Exempel: Morfin med olika styrkor (2 mg/ml vs 20 mg/ml) bör förvaras tydligt åtskilda
från varandra för att undvika förväxling (nedan)

Figur 2 På enheterna bör placeringen av läkemedel som ser likadana ut uppmärksammas, för att undvika
förväxlingar, Morphin 20 mg/ml och 2 mg/ml

Figur 3 På enheterna bör placeringen av läkemedel som ser likadana ut uppmärksammas, för att undvika
förväxlingar, Chirocaine – Ciprofloxacin

Figur 4 På enheterna bör placeringen av läkemedel som ser likadana ut uppmärksammas, för att undvika
förväxlingar, Ormox – Opamox
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Förutom placeringen av läkemedel bör även ordinationer, som är gjorda för hand, och
muntliga ordinationer undvikas eller åtminstone upprepas för att undvika misstag. Otydlig
handstil och ofullkomliga uppgifter om läkemedlets namn ökar säkerhetsrisken förknippad
med

läkemedelsbehandling.

Läkemedlets

indikation

bör

alltid

dokumenteras

i

läkemedelsordinationerna. Läkemedelsdelningen ska dubbelkontrolleras oberoende av
läkemedelsform, och patienten ska informeras om de läkemedel som han/hon får.
Förändringar i läkemedelsurvalet förorsakar en risk då ett läkemedels handelsnamn ändras.
Vid konkurrensutsättning av läkemedel och utarbetande av basläkemedelsurvalet strävar man
efter att iaktta medicineringssäkerhetsrisken som LASA-läkemedlen orsakar. Det är viktigt att
personalen rapporterar alla fall där det har funnits en möjlighet till förväxling av läkemedel.
Potentiellt farliga förväxlingsfall eller förväxlingsfall som upprepas ofta bör informeras till
läkemedelstillverkaren eller i sista hand till den övervakande myndigheten.

Risksituationer kan undvikas genom utbildning, information, förvaring av riskläkemedel
åtskilda från övriga läkemedel, genom att ha ett så litet läkemedelsurval som möjligt på
avdelningen, genom att märka förpackningarna t.ex. med etiketter med texten ”utspädes före
användning”, genom att följa upp patientens vitala funktioner och laboratorievärden, till
exempel blodsocker och elektrolyter, dubbelkontroller, genom att instruera patienten (att
berätta om till exempel eventuell svindel), genom att iaktta vårdprotokollet, förenhetliga
praxis samt dokumentera. Från sjukhusapoteket kan man beställa riskläkemedelsetiketter,
som är avsedda för att på avdelningen märka sådana läkemedel som är förknippade med en
särskilt stor risk vid hanteringen.

3.3 Patienter som löper ökad risk för skador av läkemedelsbehandling
Vid medicinering av en patient ska en långvarig eller akut sjukdom hos patienten beaktas. Då
patienten hamnar på sjukhus, kan ett läkemedel, som under normala omständigheter är
tryggt, orsaka en farlig situation, om man vid doseringen inte beaktar patientens akuta
sjukdom. Sådana läkemedel är till exempel antikoagulanter, som till exempel warfarin,
antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel och insulin.

Egenskaper hos patienten medför utmaningar för läkemedelsbehandlingen. Till exempel
nedsatt njur- eller leverfunktion kan bl.a. kräva att doseringen ändras, läkemedlet byts ut till
ett annat eller att läkemedelsbehandlingen avslutas. Information om hur nedsatt njurfunktion

15

påverkar patientens läkemedelsbehandling finns på Terveysporttis databas Lääkkeet ja
munuaiset (Läkemedel och njurarna) (Renbase). För nedsatt leverfunktion finns motsvarande
databas Lääkkeet ja maksa (Läkemedel och levern) (Heparbase).

Läkemedelsbehandling för äldre personer är särskilt utmanande på grund av de förändringar
i organismen som uppkommer med stigande ålder. Dessa kan leda till förändringar till
exempel i absorptionen, metaboliseringen och utsöndringen av läkemedlet, samt i effekterna
av läkemedlet, varvid till exempel biverkningarna ökar. Information om läkemedel som bör
undvikas eller som lämpar sig vid läkemedelsbehandling av äldre personer finns i Fimeas
databas Medicin75+ som är integrerad även i Duodecims läkemedelsdatabas (till vänster vid
”Vanhus ja lääke” (Äldre och läkemedel)). Terveysporttis databas riskbase, som berättar om
läkemedlens egenskaper som leder till biverkningar (effekter som t.ex. förstoppning, svindel
eller trötthet), kan användas i synnerhet när det är fråga om en patient med
multimedicinering. För en patient med multimedicinering kan läkemedlens interaktioner
kontrolleras förutom på läkemedelsbladet i patientdatasystemet Esko även i databasen
inxbase (Terveysportti).

Vid läkemedelsordination till barn iakttas de för barn särskilt upprättade doserings- och
åldersgränsrekommendationerna. Doserna beräknas enligt kilogram vikt. Vid doseringen av
läkemedel överskrids i allmänhet inte de sedvanliga doserna för vuxna. Doserna granskas med
stöd av Duodecim lääketietokanta, Pharmaca Fennica (Lääkkeet ja hinnat (Läkemedel och
priser)) och/eller boken Lapsi ja lääke (Barn och läkemedel) (Duodecim, 2001).

Medicineringsfel kan hos en kvinna som är gravid eller ammar leda till konstaterad skada
förutom hos modern även hos fostret eller det ammande barnet. Moderns avvikande
läkemedelsmetabolism ökar risken för medicineringsavvikelse, när barnet kan utsättas för
större läkemedelskoncentration än vanligt. Information om läkemedel som bör undvikas vid
graviditet och amning finns bl.a. på Teratologiska informationstjänsten samt i till exempel
Terveysporttis databas Raskaus ja imetys (Graviditet och amning) (Terveysportti.fi, gravbase
och lactbase).
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3.4 Basläkemedelsurvalet
Basläkemedelsurvalet baserar sig på myndighetsföreskrifterna och är ett av experter fastställt
samt

av

verksamhetsenheterna

bekräftat

läkemedelsurval,

som

motsvarar

läkemedelsbehandlingens behov. Dess syfte är att förenhetliga och styra användningen av
läkemedel samt att trygga säkerheten och kostnadseffektiviteten i anknytning till
läkemedelsbehandlingen inom den offentliga social- och hälsovården i Vasa sjukvårdsdistrikt.

Anbudsförfarandet och anskaffningen av preparaten i läkemedelsurvalet har genomförts som
offentliga sektorns gemensamma anskaffning av läkemedel av Satakunta, Vasa och Egentliga
Finlands sjukvårdsdistrikt samt Ålands hälso- och sjukvård. Valet av läkemedel som hör till
basläkemedel styrs av nationella vårdrekommendationer och övriga vetenskapliga bevis. Vid
valet av läkemedel beaktas läkemedlens ändamålsenlighet, användningsegenskaper inklusive
arbets- och patientsäkerhet och miljövänlighet, totalekonomiska förmånlighet samt
läkemedlens klinisk-farmakologiska egenskaper. För anskaffningsbeslutet ansvarar experter
som representerar olika specialistområden och känner till vårdrekommendationerna, i
samarbete med de ansvariga för läkemedelsförsörjningen. Läkemedelsarbetsgruppen vid Vasa
centralsjukhus har utarbetat VSVD:s läkemedelsurval för genomförande av ändamålsenlig
läkemedelsbehandling i sjukvårdsdistriktet. I urvalet har beaktats hälsovårdscentralernas
läkemedelspraxis till de delar som det är möjligt inom ramen för anskaffningsavtalet. I
Jakobstad är läkemedelsurvalet mindre.

Läkemedelsurvalet är grupperat enligt ATC-systemet. Läkemedelsförteckningen finns
tillgänglig

på

sjukhusapotekets

extranetsidor

samt

i

OSTi-programmet

för

läkemedelsbeställning. Dessutom visas läkemedelsurvalets preparat med blå font i Esko.
Organisationens läkemedelsurval bör beaktas i sjukhusläkemedelsordinationer. Kunderna vid
läkemedelscentralen i Jakobstads social- och hälsovårdsverk får en utskrift av
läkemedelsurvalet och därtill finns det i läkemedelscentralens portal. I läkemedelsurvalet,
som har utarbetats av VSVD, betyder bokstaven P i kolumnen ”PHK” ett läkemedel som hör
till basläkemedelsurvalet, för vilket har ingåtts ramavtal med anskaffningsringen och för vilket
har fastställts ett fast pris för den tvååriga anskaffningsperioden. Bokstaven K betyder
användningsläkemedel, det vill säga ett preparat som har valts in i läkemedelsurvalet utanför
anbuden, vilket betyder att anskaffningspriset inte är fast. Val utanför anbuden görs endast
om det bland preparaten i anbuden inte finns preparat för dessa användningsområden, och
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preparatet är i kontinuerlig användning vid verksamhetsenheterna eller på annat sätt
nödvändig för vården. Till läkemedel som anskaffas utanför anbuden hör även
specialtillståndsläkemedel, vilka i urvalet anges med PHK-beteckningen Ke. Till dessa
läkemedel hör både tidsbegränsade specialtillståndspreparat och specialtillståndspreparat för
vilka ansöks om ett enhetsspecifikt tillstånd för högst ett år från Fimea.

I läkemedelsurvalet finns för vissa produkter även instruktioner för användning av
basläkemedelsurvalet, som till exempel användningsbegränsningar för vissa patientgrupper,
beroende på villkor i anskaffningsavtalet i anknytning till användningen av preparaten.
Instruktionerna för användningen måste iakttas så att det totalekonomiskt mest förmånliga
alternativet gynnas.

Merparten av preparaten är i daglig användning och ständigt i sjukhusapotekets lager, en del
av preparaten beställs vid behov. Vid händelse av leveransavbrott är det första ersättande
preparatet avtalspreparatet från föregående anskaffningsperiod.

Anskaffningsavtalen är bindande och det är möjligt att avvika från dem endast med stöd av
läkarens patientspecifika motiveringar. Om man önskar en tillfällig användning av ett
preparat som inte hör till läkemedelsurvalet, bör det beställas med beställningsblanketten
”Beställning av läkemedel utanför läkemedelsurvalet”. Om man till avdelningen vill ha ett
sådant läkemedel som inte ingår i urvalet i mer omfattande provanvändning, fyller man i
blanketten "Anhållan om provanvändning av ett nytt läkemedel". Om man vill föreslå ett nytt
preparat till läkemedelsurvalet, används blanketten ”Anhållan om ett nytt läkemedel till
läkemedelsurvalet”. Läkemedelsarbetsgruppen beslutar om förändringar i läkemedelsurvalet.

Från sjukhusapoteket expedieras läkemedel som är avsedda för öppenvårdspatienter för
behandling av smittsamma sjukdomar i enlighet med gällande myndighetsföreskrift. Läkarna
bör även vid dessa läkemedelsordinationer beakta sjukhusets läkemedelsurval.

På arbetsenheten lagras och används endast de läkemedel som huvudsakligen behövs där, och
deras mängd proportioneras till förbrukningen. Läkemedel med risk för missbruk lagras i
minsta möjliga mängd i proportion till förbrukningen. Det här minskar mängden läkemedel
som lagras på enheterna och förhindrar risken för förväxling av läkemedel, förenhetligar
praxis

och

förbättrar

medicineringssäkerheten

samt

minskar

läkemedelssvinnet.
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Arbetsenhetens ansvariga läkare eller avtalad ansvarig person ansvarar för enhetens
läkemedelslager och dess omfattning. Man ska avtala med sjukhusapoteket eller
läkemedelscentralen om man vill utöka till exempel dejourlagrets urval med något speciellt
läkemedel. Återupplivningsläkemedel ska finnas tillgängliga på enheten i den omfattning som
har fastställts för enhetens verksamhet. Antidoter och de medel som används mot
förgiftningar lagras på Vasa centralsjukhus och Jakobstads sjukhus akutintag samt i
sjukhusapotekets dejourlager. Vissa enstaka antidoter och medel som används mot
förgiftningar

kan

finnas

även

på

andra

enheter

(t.ex.

intensivvårds-

och

övervakningsavdelningen). Mer om antidoter och medel som används mot förgiftningar i
punkt 13.1.

Utbytbara läkemedel kan kontrolleras till exempel i Duodecims läkemedelsdatabas eller i
Fimeas

förteckning

över

utbytbara

läkemedel

(http://www.fimea.fi/web/sv/soktjanster_och_forteckningar/utbytbara_lakemedelsprepara
t/utgivningstidtabell-for-forteckningen-over-utbytbara-lakemedel). Med hjälp av dessa
informationskällor kan yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården byta ut ett
läkemedel

som

en

basläkemedelsurvalet,

patient
så

att

använder
även

hemma

patientens

till

ett

motsvarande

individuella

behov

preparat

beaktas

i

(t.ex.

kontraindikationer för hjälpämnen i läkemedlet, som t.ex. laktos och sorbitol). Om det i
basläkemedelsurvalet inte finns det kombinationspreparat som behövs, ska man omsorgsfullt
utreda av vilka enskilda läkemedel och doseringar en motsvarande kombination kan
sammansättas. Om det för att byta ut ett läkemedel till en produkt i basläkemedelsurvalet
krävs att läkemedelsformen ändras (t.ex. en långverkande depotpreparat byts till en vanlig
tablett/kapsel eller tvärtom) eller om det inte är fråga om ett direkt utbytbart läkemedel, gör
läkaren en ny läkemedelsordination och tar bort de ersatta läkemedlen från läkemedelslistan.

3.5 Patientens eller kundens personliga läkemedel
Även läkemedel som ges under kortvarig institutionsvård hör till den vårdgivande enhetens
ansvar. I undantagsfall, om det läkemedel som patienten behöver, eller ett motsvarande, inte
finns omedelbart att tillgå, kan man med patientens medgivande och läkarens tillstånd
använda patientens egna ordinarie läkemedel. Om de läkemedel som patienten behöver inte
ingår i det sedvanliga läkemedelsurvalet, ska inrättningen skaffa läkemedlen eller läkaren
enligt övervägande använda andra läkemedel som lämpar sig för patienten. I institutionsvård
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ska man använda läkemedel som ingår i läkemedeslurvalet, om det i övrigt är lämpligt för
patienten. Patienten ska informeras om skillnaderna mellan synonympreparaten.

I institutionsvård är vissa läkemedel, såsom salvor för behandling av brännskador,
insulinpennor,

nässprayer

och

inhalatorer,

personliga,

fastän

de

beställs

från

sjukhusapoteket. På vårdenheterna förvaras dylika personliga preparat åtskilda från andra
läkemedel och de märks ut vederbörligt med patientens namn och personnummer. När
patienten skrivs ut kan dylika personliga läkemedel ges med patienten, om de märks ut
vederbörligt med instruktioner och det säkerställs att patienten kan använda läkemedlet rätt.
Överlåtelsen av läkemedel till patienten dokumenteras i patientuppgifterna.

Patienter kan, om de önskar och i samförstånd med läkaren, under vårdperioden använda sina
egna personliga läkemedel som t.ex. ögondroppar, inhalatorer och hormonpreparat. Om det
egna läkemedlet tar slut beställer verksamhetsenheten motsvarande läkemedel till patienten.

I boendeserviceenheter och motsvarande samt i hemvården består läkemedelsurvalet av de
boendes eller kundernas självbekostade, personliga läkemedel. Läkemedlen förvaras så att
olika personers läkemedel inte kan förväxlas sinsemellan. De boendes personliga läkemedel
ska förvaras tydligt åtskilda från läkemedlen i arbetsenhetens läkemedelsskåp. De personliga
läkemedlen ska vara vederbörligt utmärkta åtminstone med patientens namn och
personnummer. Ordinationsetiketter, som limmas på apoteket, får inte tas bort. Läkemedlen
ska förvaras i deras originalförpackningar tills de delas i dosetter eller läkemedelskoppar.

De boende kan ha läkemedel som har anskaffats samtidigt och har samma verksamma ämnen
men olika handelsnamn, vilket kan förorsaka en eventuell säkerhetsrisk. Detta ska tas i
beaktande på arbetsenheten. Personliga läkemedelsdosetter, i vilka läkemedelsdoserna delas,
eller dospåsar för dosdispensering, ökar för sin del läkemedelsbehandlingens säkerhet.
Läkemedlen

ska

förvaras

så

att

obehöriga

Läkemedelsdosetterna ska rengöras regelbundet.

personer

inte

kommer

åt

dem.
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3.6 Specialtillståndspreparat,

läkemedel

avsedda

för

kliniska

läkemedelsprövningar, jourförpackningar och läkemedelsprov
Ett specialtillståndspreparat är ett läkemedel, för vilket det inte finns försäljningstillstånd i
Finland. Specialtillstånd söks på en separat blankett från Fimea, och kan beviljas i enlighet
med läkemedelsförordningen i de specialfall i vilka ingen annan vård kommer på fråga eller
ger önskat resultat. I organisationer inom hälso- och sjukvården söks specialtillstånd för en
verksamhetsenhet, men i öppna vården beviljas tillstånd för enskilda patienter.
Specialtillståndet är i kraft ett år från datumet för beviljande. Den instans som överlåter
läkemedlet för förbrukning, alltså i enhetsspecifika tillstånd sjukhusapoteket eller
läkemedelscentralen och i tillstånd i den öppna vården det apotek som expedierar läkemedlet,
ansvarar för att ansökan inlämnas till Fimea.

En del av specialtillståndspreparaten, som används på sjukhuset, är i kontinuerlig användning
och en del beställs vid behov. Det tar i genomsnitt en månad att få specialtillståndet, men i
brådskande fall är det möjligt att anhålla om ett snabbtillstånd, varvid det i regel är möjligt att
få tillståndet samma vardag, om anhållan skickas under tjänstetid. Då ska man dock ta i
beaktande att preparatet förmodligen måste beställas till sjukhusapoteket från en partiaffär,
vilket vanligtvis tar 1-2 vardagar.

Då man söker specialtillstånd är det viktigt att kontrollera att läkemedlet ännu inte har
försäljningstillstånd eller att försäljningstillståndet inte har dragits in. Det kan bero på till
exempel brister i effekt, säkerhet eller kvalitet. Att försäljningstillstånd saknas eller har dragits
in kan bero även på ändrad uppfattning om läkemedlets medicinska värde, behov eller
förhållandet mellan effekt och säkerhet. Den som ordinerar läkemedlet ska försäkra sig om att
han/hon

är

medveten

om

preparatets

alla

egenskaper.

Beträffande

säker

läkemedelsbehandling bör man också beakta att specialtillståndspreparat inte nödvändigtvis
finns i datasystemens läkemedelsförteckning och att bipacksedlarna inte nödvändigtvis är på
finska, svenska eller engelska. För de flesta specialtillståndspreparaten finns dock tillgänglig
information

på

Fimeas

webbplats

(http://www.fimea.fi/laaketurvallisuus_ja_tieto/erityisluvat/erityisluvalliset_laakevalmiste
et, endast på finska) och i Duodecims läkemedelsdatabas.
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På enheter som genomför läkemedelsbehandling kan det finnas läkemedel, jourförpackningar
och läkemedelsprov som används i kliniska läkemedelsprövningar, vilka fastställs i
läkemedelslagen och läkemedelsförordningen. Förvaring, hantering och expediering av
prövningsläkemedel som används i kliniska läkemedelsprövningar ska grunda sig på skriftliga
anvisningar som har upprättats av sjukhusapoteket eller läkemedelscentralen. Om
prövningsläkemedel expedieras direkt till forskaren, ska uppgifter om de mottagna
läkemedlen inlämnas i enlighet med myndighetsföreskrift till sjukhusapoteket eller
läkemedelscentralen.

Det

rekommenderas

att

prövningsläkemedel

förvaras

på

sjukhusapoteket eller läkemedelscentralen i synnerhet med tanke på övervakning av
förhållanden. Om prövningsläkemedel förvaras på arbetsenheten, måste de förvaras så att de
inte förväxlas med övriga läkemedel. Förpackningar som används vid kliniska prövningar,
även placeboförpackningar, ska i enlighet med myndighetsföreskrift vara försedda med texten
”Kliiniseen tutkimukseen/För klinisk prövning”.

Jourförpackningarna och läkemedelsproven, som är avsedda att användas i arbetsenhetens
verksamhet, ska lämnas till sjukhusapoteket eller läkemedelscentralen för förvaring och
expediering vidare till enheterna i fråga. Läkemedelsprov och jourförpackningar kan sändas
till sjukhusapoteket eller läkemedelscentralen i returneringskorgen tydligt åtskilda från övriga
returnerade läkemedel. Bifogat sänds ett meddelande ifall läkemedlen önskas tillbaka för
förvaring i läkemedelsskåpet på enheten i fråga. En läkare eller en representant för en
läkemedelsfabrik kan expediera läkemedelsprov även direkt till sjukhusapoteket eller
läkemedelscentralen och meddela till vilken enhet läkemedlen ska expedieras. På
sjukhusapoteket eller läkemedelscentralen registreras läkemedlen i datasystemet och
läkemedelsförpackningarna förses med etikett. Sjukhusapoteket beställer jourförpackningar
från partiaffärerna för sådana enheters behov som har jourmässig verksamhet.

4 Säkerställande av kunnande inom läkemedelsbehandling och
fortbildning
Personal

som

genomför

läkemedelsbehandling

förutsätts

ha

kunnande

inom

läkemedelsbehandling. Kunnandet förvärvas under hälso- och sjukvårdsutbildningen och
kompletteras genom arbetserfarenhet och fortbildning så att det motsvarar kraven som ställs
i arbetsuppgifterna. Att sörja för en säker läkemedelsbehandling är en del av
läkemedelsbehandlingsprocessen. Att rapportera farliga situationer i anknytning till
läkemedelsbehandling och främja säker läkemedelsbehandling är uppgifter som hör till var
och en som deltar i läkemedelsbehandling.

Personal

som

genomför

läkemedelsbehandling

ska

förstå

den

betydelse

som

läkemedelsbehandlingen har för hela vårdhelheten, och även förstå läkemedelsbehandlingens
hela förlopp: varför läkemedel administreras, vilka läkemedel, hur mycket samt hur och vilken
administreringsväg ska användas, ända till bedömningen av läkemedelsbehandlingens
effekter. Enbart tekniskt kunnande räcker inte, utan genomförandet av läkemedelsbehandling
förutsätter att personen behärskar den juridisk-etiska, farmakologiska, fysiologiska och
patofysiologiska kunskapsbasen samt läkemedelsräkning. Dessutom måste den som genomför
läkemedelsbehandling

behärska

vårdens

verkningar

samt

hantering,

expediering,

anskaffning, förvaring och förstöring av läkemedel.

4.1 Fördelning av uppgifter och ansvar samt säkerställande av kunnande
inom läkemedelsbehandling
Personal som genomför läkemedelsbehandling är skyldig att kontinuerligt upprätthålla sin
yrkeskunskap och delta i fortbildning och annan tilläggsutbildning som arbetsgivaren ordnar.
Ansvaret för ordnande och finansiering av fortbildning ligger i huvudsak på arbetsgivaren.
Den anställda ansvarar för utvärderingen av det egna fortbildningsbehovet samt för
deltagandet i fortbildning som gagnar det egna arbetet och den egna organisationen.

Arbetsgivaren bör regelbundet säkerställa att arbetstagaren behärskar de behövliga
arbetsuppgifterna

på

sin

arbetsenhet

och

i

sin

uppgift

i

enlighet

med
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patientsäkerhetsförordningen och myndighetsföreskrifterna (Patientsäkerhetsförordningen
341/2011, 1 §, punkt 4; Valvira 2/2012, punkt 4.1.4). Säkerställandet ska inriktas till de
områden inom säker läkemedelsbehandling, vilka är kritiska och väsentliga för
arbetsenhetens verksamhet. Att säkerställa kunnandet kan vara nödvändigt till exempel i
sådana situationer i vilka arbetstagaren återvänder till arbetet efter en lång frånvaro.

Personalens färdigheter att delta i läkemedelsbehandling, behov av fortbildning och
deltagande i utbildning följs upp med hjälp av verksamhetsenhetens utbildningsregister och
andra uppföljningssystem. Läkemedelsbehandling inkluderas, vid sidan om bedömningen av
annat yrkeskunnande och utvecklingen av yrkeskompetensen, i det utvecklingssamtal som
årligen förs tillsammans med den närmaste förmannen. Detta betyder att registeruppgifterna
kan användas som stöd för utvecklingssamtalet.

I arbetsenhetens introduktionsplan antecknas de mål som gäller för läkemedelsbehandling
samt som en nyanställd och studerande ska behärska. Under introduktionsperioden ska
förmannen på ansvarsenheten eller den person som ansvarar för introduktionen säkerställa
att den anställda under sin grundutbildning har förvärvat den kunskap som fordras för att
genomföra läkemedelsbehandling. På arbetsenheten instrueras hur sådan kompetens, som
har

förvärvats

under

grundutbildningen

och

som

är

viktig

med

tanke

på

läkemedelsbehandlingens svårighetsgrad och behov vid enheten, ska testas. När
introduktionsperioden är över ska arbetsenhetens förman kontrollera att den anställda har
skaffat fullgoda kunskaper om läkemedelsbehandlingen på enheten och har nått de
målsättningar som krävs för introduktionen i läkemedelsbehandling samt att introduktionen
har dokumenterats.

Förutsättningarna hos personer som deltar i läkemedelsbehandling att utgående från
nuvarande utbildningskrav genomföra läkemedelsbehandling samt den tilläggsutbildning och
de minimikrav som gäller vid introduktion som krävs i Vasa sjukvårdsdistrikt har presenterats
i tabell 1. Vasa centralsjukhus ordnar en webbaserad utbildning i läkemedelsbehandling
(LOVe) för legitimerade yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården.

Chefsöverskötaren ansvarar för att teoriutbildningarna arrangeras och den sakkunniga
personen

inom

vårdarbetet

ansvarar

för

koordineringen,

organiseringen

och

tillståndsprocessen. I tabell 2 finns kravnivåerna enligt yrkesgrupp för utbildning inom
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läkemedelsbehandling hos vårdpersonal som deltar i läkemedelsbehandling i Vasa
sjukvårdsdistrikt. Ansvarsområdets överläkare tillsammans med överskötaren har ansvar för
specialkunnandet, som krävs på serviceområdenas enheter. Den sakkunniga personen inom
vårdarbetet ansvarar för att tilläggsutbildning ordnas vid behov.

Legitimerade yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården ska med fem års
mellanrum uppdatera sitt tillstånd i läkemedelsbehandling med godkänt resultat. Det ligger
på den anställdas ansvar att se till att hon/han har ett giltigt tillstånd. Arbetstagare som har
varit frånvarande från arbetsenheten över tre år är skyldig att utföra tentamen på nytt.
Beviljande av tillstånd till läkemedelsbehandling registreras i utbildningsregistret.
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Tabell 1 Personalens förutsättningar att delta i genomförande av läkemedelsbehandling utgående från nuvarande utbildningskrav samt de tilläggsutbildningar som
krävs i Vasa sjukvårdsdistrikt.
Personal som genomför
läkemedelsbehandling
(examen)

Färdigheter och ansvar inom
läkemedelsbehandling efter utbildning som leder
till grundexamen

Legitimerad yrkesutbildad 
person som har utbildats i
läkemedelsbehandling

Sjukskötare
Barnmorska
Hälsovårdare
Förstavårdare (YHS)













Beställa läkemedel, iordningställa och dela i
patientspecifika doser
Läkemedelsbehandling naturlig väg, injektioner in i
och under huden samt i muskeln
Vacciner
Intravenös infusions- och läkemedelsbehandling
Blodtransfusionsvård
Delta
i
läkemedelsbehandling
som
ges
i
epiduralrummet
Utreda patientens medicinering och riskuppgifter
Identifiera behovet av läkemedelsbehandling och
behov av förändring
Planera och genomföra läkemedelsbehandling
Följa upp genomförandet av läkemedelsbehandling
och utvärdera effekten
Kontrollera medicineringen
Dokumentera och handleda läkemedelsbehandlingen
Förmedla information om patienten till de
yrkesutbildade personer som vårdar patienten, till
patienten själv och med patientens tillstånd till
anhöriga

Kontroll av kunnande, fortbildning

Beviljande av tillstånd till
läkemedelsbehandling samt
examinator



LOVe (LOP, IV, KIPU, ABO, LAS, PSYK,
HCI)
Teorigrunderna i läkemedelsbehandling
(praktisk prestation)
Läkemedelsräkning
Intravenös
vätskeoch
läkemedelsbehandling (praktisk prestation)
Vaccination (praktisk prestation)
Speciella administreringsvägar t.ex. i
urinblåsan, epiduralrummet, intraosseöst
(tilläggsutbildning och praktisk prestation)
Inläggning av perifer venkateter (praktisk
prestation)
Övrigt specialkunnande som har fastställts i
verksamhetsenhetens
läkemedelsbehandlings-plan (tilläggsutbildning och
praktisk prestation).

Praktiska prestationer vid den egna
arbetsenheten

Samma som sjukskötare
Statsrådets förordning (1089/2010) och i
enlighet med den yrkesprov under
utbildningen samt enhetliga grunder i
läroplanen som iakttas av de yrkeshögskolor

Tillstånd beviljat av: VALVIRA









Sjukskötare
som
har  Samma som sjukskötare

begränsad förskrivningsrätt
 Dessutom:

 Identifiera behovet av läkemedelsbehandling och behov
av förändring

Deltagarintyget
undertecknas
avdelningsskötaren (PSYK)

av

Läkemedelstillståndet undertecknas av
chefsöverläkaren
Examinator:
Legitimerad yrkesutbildad person inom
hälso- och sjukvården som är erfaren
inom
genomförande
av
läkemedelsbehandling

Den läkare som ansvarar för eller leder
hälsovårdens
verksamhet
på
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Personal som genomför
läkemedelsbehandling
(examen)

Avdelningsfarmaceut

Färdigheter och ansvar inom
läkemedelsbehandling efter utbildning som leder
till grundexamen

Beviljande av tillstånd till
läkemedelsbehandling samt
examinator






Utvärdera behovet av behandling
Planera och genomföra rättvis behandling
Läkemedelsordination
Handleda läkemedelsbehandling (SHM:s förordning
1088/2010)

och universitet som genomför utbildning
inom läkemedelsordination för sjukskötare.

verksamhetsenheten ger en skriftlig
ordination på de läkemedel som
sjukskötaren
kan
ordinera
på
verksamhetsenheten.



Beställa läkemedel, iordningställa och dela i 
patientspecifika doser

Utreda patientens medicinering och riskuppgifter
Identifiera behovet av läkemedelsbehandling och
behov av förändring
Planera och genomföra läkemedelsbehandling
Följa upp genomförandet av läkemedelsbehandling och
utvärdera effekten
Kontrollera medicineringen
Dokumentera och handleda läkemedelsbehandling

LOVe (LOP, IV, HCI)
Sjukhusapotekets läkemedelstillverkningspersonal ger avdelningsfarmaceuten en kort
introduktion
i
GMP-enligt
iordningsställande av i.v.-preparat i renrum.

Tillstånd beviljat av: VALVIRA

Genomföra
läkemedelsbehandling
och 
patienthandledning
Förmedla information om patienten till de 
yrkesutbildade personer som vårdar patienten, till 
patienten själv och med patientens tillstånd till
anhöriga

Grunderna
i
läkemedelsbehandling
teorigrund (praktisk prestation)
Läkemedelsräkning (praktisk prestation)
Med uppgiften samhörande s.c. och i.m.
(praktisk prestation) Obs. Gäller ej
vaccination
eller
läkemedel
som
klassificeras som narkotika
Med
uppgiften
samhörande
övrigt
specialkunnande t.ex. i.v.-kontrastmedel

Examinator:
Legitimerad yrkesutbildad person inom
hälso- och sjukvården som är erfaren
inom genomförande av
läkemedelsbehandling







Röntgenskötare,
Tandhygienist

Kontroll av kunnande, fortbildning







Tillstånd beviljat av:
Röntgenläkare eller tandläkare som
ansvarar för läkemedelsbehandling på
verksamhetsenheten. För
röntgenskötare på VCS är det
chefsöverläkaren.
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Personal som genomför
läkemedelsbehandling
(examen)

Färdigheter och ansvar inom
läkemedelsbehandling efter utbildning som leder
till grundexamen

Kontroll av kunnande, fortbildning

Beviljande av tillstånd till
läkemedelsbehandling samt
examinator

eller
infiltrationsbedövning
(tilläggsutbildning och praktisk prestation)

Annan legitimerad
yrkesutbildad person inom
hälso- och sjukvården
Bioanalytiker

Yrkesutbildad person inom
hälso- och sjukvården med
skyddad yrkesbeteckning
(t.ex. närvårdare)














Genomföra läkemedelsbehandling och följa upp
effekterna i gemensamma situationer om personen har
behövlig utbildning och kunnande inom uppgiften
Förmedla information om patienten till de
yrkesutbildade personer som vårdar patienten, till
patienten själv och med patientens tillstånd till
anhöriga



Dela läkemedel i patientspecifika doser
Läkemedelsbehandling naturlig väg
injektioner under huden och i muskeln
Kontrollera att patientens medicinering är à jour och
reda ut riskuppgifter
Identifiera behovet av läkemedelsbehandling och
behov av förändring
Genomföra läkemedelsbehandling
Följa upp genomförandet av läkemedelsbehandlingen
och effekterna
Dokumentera läkemedelsbehandling




Behovet av specialkunnande i anknytning till
läkemedelsbehandling
utgående
från
uppgiftsbeskrivningen t.ex. i laboratorium
för klinisk fysiologi (tilläggsutbildning och
praktisk prestation)

Examinator:
Legitimerad yrkesutbildad person inom
hälso- och sjukvården som är erfaren
inom genomförande av
läkemedelsbehandling
Tillstånd beviljat av:
Läkaren som ansvarar för
läkemedelsbehandling på
verksamhetsenheten: På VCS
chefsöverläkaren





LOP, PSYK, HCI
Grunderna
i
läkemedelsbehandling
(teorigrund,
läkemedelsräkning
och
praktisk prestation)
Beställa läkemedel och dela läkemedlen i
patientspecifika doser (praktisk prestation)
Injektioner s.c. och i.m. (praktisk
prestation) Obs. Gäller ej vaccination eller
läkemedel som klassificeras som narkotika
Byta en fortsatt infusion med en
läkemedelsfri baslösning och skölja i.v.kanylen med läkemedelsfri NaCl 0,9 %lösning efter avslutande av läkemedels- eller
vätskeinfusion samt korka och ta bort i.v.-

Deltagarintyget undertecknas av
avdelningsskötaren.
Examinator:
Legitimerad yrkesutbildad person inom
hälso- och sjukvården som är erfaren
inom genomförande av sjukvård
Tillstånd beviljat av:
Arbetsenhetens förman
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Personal som genomför
läkemedelsbehandling
(examen)

Färdigheter och ansvar inom
läkemedelsbehandling efter utbildning som leder
till grundexamen



Ge direkt handledning i anknytning till genomförande
av läkemedelsbehandling

Kontroll av kunnande, fortbildning





Personal utan utbildning i
läkemedelsbehandling
(t.ex. hemvårdare)




Delta under handledning i genomförande
läkemedelsbehandling efter tilläggsutbildning
Förmedla information om patienten till
yrkesutbildade personer som vårdar patienten

av 

de






Beviljande av tillstånd till
läkemedelsbehandling samt
examinator

kanylen (tilläggsutbildning och praktisk
prestation)
HCI-läkemedelsbehandling
(tilläggsutbildning och praktisk prestation)
Specialkunnande som har fastställts i
verksamhetsenhetens
läkemedelsbehandlingsplan
t.ex.
läkemedelsbehandling av barn och äldre
(tilläggsutbildning och praktisk prestation)

LOP
Grunderna
i
läkemedelsbehandling
(tilläggsutbildning och praktisk prestation)
Att ge färdigt doserade läkemedel naturlig
väg (tilläggsutbildning och praktisk
prestation)
Injektion s.c. (tilläggsutbildning och
praktisk prestation) Obs! Gäller ej
vaccination
eller
läkemedel
som
klassificeras som narkotika
Patient-,
läkemedelsoch
administreringsvägsspecifikt tillstånd
HCI-läkemedelsbehandling
(tilläggsutbildning och praktisk prestation)

Examinator:
Legitimerad yrkesutbildad person inom
hälso- och sjukvården som är erfaren
inom genomförande av
läkemedelsbehandling
Tillstånd beviljas av:
Läkaren som ansvarar för patientens
läkemedelsbehandling
Obs! I fråga om patient- och
läkemedelsspecifikt tillstånd
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Tabell 2. Kravnivåerna enligt yrkesgrupp för utbildning inom läkemedelsbehandling hos vårdpersonal som deltar i läkemedelsbehandling
LEGITIMERADE
Grunderna i
Huvudsakligen på
Intravenös
Intravenös
SMÄRTA
YRKESUTBILDADE
läkemedelskunskap det centrala
Vaccination läkemedels- och
läkemedels- och
Del 1
PERSONER INOM
(LOP) teori och
nervsystemet
vätskebehandling vätskebehandling
Del 2
HÄLSO OCH
räkneuppgifter
inverkande
(IV) teori
(IV)
SJUKVÅRDEN
mediciner (HCI)
räkneuppgifter
I enlighet
Del 1 JA
Sjukskötare
JA
JA
LBP
JA
JA
Del 2 i enlighet
LBP
I enlighet
Del 1 JA
Sjukskötare (psykiatri)
JA
JA
LBP
JA
NEJ
Del 2 NEJ
Sjukskötare (KNF)

JA

JA

NEJ

JA

NEJ

Barnmorska,
förstavårdare

JA

JA

I enlighet
LBP

JA

JA

JA

I enlighet LBP

NEJ

NEJ

NEJ

Yrkesutbildad person
med skyddad
yrkesbeteckning inom
hälsovården som fått
utbildning i
läkemedelsbehandling

Del 1 JA
Osa 2 EI
Del 1 JA
Del 2 JA
Del 1 i enlighet
LBP
Del 2 NEJ

i Vasa sjukvårdsdistrikt
ABOblodtransfusioner

I enlighet LBP

NEJ
NEJ
JA

NEJ

Sjukskötare och yrkesutbildade personer inom psykiatriska serviceområdet utför ytterligare tilläggsdelen ”Läkemedelsbehandling av psykiska störningar
samt alkohol- och drogberoende”, PSYK.
Sjukskötare på barnavd., barnpkl, barnneur.pkl, hemsjukhus för barn och samt dagavd. för barn utför ytterligare ”tilläggsdelen av barns
läkemedelsvård, LAS.
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LEGITIMERADE
YRKESUTBILDADE
PERSONER INOM
HÄLSO OCH
SJUKVÅRDEN

Grunderna i
läkemedelskunska
p
(LOP) teori och
räkneuppgifter

Huvudsakligen på
det centrala
nervsystemet
inverkande
mediciner (HCI)

Vaccination

Intravenös
läkemedels- och
vätskebehandling
(IV) teori

Intravenös
läkemedels- och
vätskebehandling
(IV)
räkneuppgifter

Röntgenskötare (röntgen)

JA

JA

NEJ

JA

JA

Del 1 JA
Del 2 NEJ

NEJ

JA

NEJ

NEJ

JA

JA

NEJ

NEJ

JA

NEJ

NEJ

JA

NEJ

NEJ

NEJ

Munhygienist

JA

JA

NEJ

NEJ

NEJ

Del 1 JA
DEl 2 NEJ

NEJ

Avdelningsfarmaceut

JA

Röntgenskötare (isotop)
Röntgenskötare
(strålbehandling)
Bioanalytiker (isotop)
Bioanalytiker/
laboratorieskötare (KLF)

En YH-studerande som
vikarie
En närvårdarstuderande
som vikarie

.

SMÄRTA
Del 1
Del 2

ABOblodtransfusioner

Del 1 JA
Del 2 i enlighet NEJ
LBP
När studerande har utfört 2/3 av studierna och teoretiska läkemedelsbehandlings studierna (140 sp) samt läkemedelsräkningen med
gödkänt resultat vid läröinrättningen, får han/hon utföra tenter. Praktiska prestationer (5) kan ges under sista praktikperiod ifall detta
kan arrangeras på den enhet där praktiken genomförs. Studeranden har inte rätt att på egenhand förverkliga läkemedelsbehandling
förrän framlagt examensbetyg. Det egentliga iv-tillståndet undertecknas först då studerande formellt har utexaminerats och en
överenskommelse om anställning har in gåtts.
JA

NEJ

JA

JA

När studerande har utfört 2/3 av studierna och teoretiska läkemedelsbehandlings studierna (120 sp) samt läkemedelsräkningen med
gödkänt resultat vid läröinrättningen, får hon/han utföra tenter. Studeranden har dock inte rätt att på egenhand förverkliga
läkemedelsbehandling förrän framlagt examensbetyg. En närvårdarstuderande, som verkar som vikarie, deltar i regel inte i
genomförande av läkemedelsbehandling. Studerande kan dock ge praktiska prestationer (5) före utexaminerats, om han/han fortsätter
jobba på samma enhet efter utexaminerats. Om det för verksamheten på enheten är ändamålsenligt att en sådan vikarie administrerar
färdigt doserade läkemedel som administreras via naturlig väg till kunder/patienter, ska arbetsgivaren säkerställa vikariens kunnande.

Tabell 3. Kravnivåerna för läkemedelsbehandling vid akutvård (THL)

NIVÅ

UTBILDNING

LÄKEMEDEL OCH ÅTGÄRDER

Nivå I

Läkare med ansvar för akutvård eller av
denna utsedda specialistläkare som verkar
inom akutvård

Obegränsat urval av läkemedel som behövs vid
akutvård

Nivå II
Krävande
läkemedelsbehandling

Legitimerad yrkesutbildad person inom
hälso- och sjukvården som har utbildats
inom läkemedelsbehandling:
 förstavårdare (YHS)
 efter tilläggsutbildning inom
akutsjukvård (30 sp) sjukvårdare eller
sjukvårdare (YHS)

Nivå III
Läkemedelsbehandlingens grundnivå

På en enhet för grundnivå måste det
finnas minst en** yrkesutbildad person
inom hälso- och sjukvården med skyddad
yrkesbeteckning och som har utbildats i
läkemedelsbehandling:
 Närvårdare (utbildningsprogrammet
för akutvård)
 yrkesutbildade personer inom hälsooch sjukvården som verkar inom
akutvården:
 räddare
 brandman-ambulansförare

Instruktioner
Begränsad administrering av läkemedel som
behövs vid akutvård, i enlighet med skriftliga
anvisningar av och/eller konsultation med
läkaren som ansvarar för akutvård
Administrering av intravenösa läkemedel

Assistans vid läkemedelsbehandling och direkt
enkel läkemedelsbehandling inom akutvård vid
behov
Administrering av läkemedel som ges via
naturlig väg, som t.ex. nitrat, acetylsalicylsyra
och administrering av läkemedel som inhaleras
för att utvidga luftrören
Intravenös administrering av baslösning
(Ringer eller fysiologiskt koksalt) och
glukoslösning
Administrering av läkemedel i enlighet med
skriftliga anvisningar av läkare som ansvarar
för akutvård, läkarkonsultation samt
kontrollerande av kunnande

*Med stöd av övergångsbestämmelserna gällande förordningen om akutsjukvård kan de
yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som verkar i uppgifter inom vårdnivån
då förordningen träder i kraft 1.5.2011 fortsätta inom uppgifterna i fråga fram till
pensioneringen.
**Den andra förstavårdaren måste vara minst en sådan yrkesutbildad person inom hälso- och
sjukvården som avses i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården eller en
person som har avlagt räddarexamen eller en motsvarande tidigare examen.
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4.2 Personalens ansvar, skyldigheter och arbetsfördelning
Arbetsfördelningen yrkesgrupper emellan samt ansvar och kunskapskrav för olika
yrkesgrupper ska vara definierade och dokumenterade i den läkemedelsbehandlingsplan som
har uppgjorts för respektive arbetsenhet. Var och en som deltar i läkemedelsbehandling
ansvarar, i enlighet med den överenskomna ansvarsfördelningen, för sin egen insats.

Läkaren ansvarar för läkemedelsbehandling som ges vid sjukhus eller hälsovårdscentraler. I
regel baserar sig läkemedelsbehandlingen på en skriftlig ordination och i undantagsfall på en
muntlig ordination. Läkaren ansvarar också för läkemedelsbehandlingen i sin helhet. Läkaren
ansvarar i samarbete med yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, vilka har
utbildats i läkemedelsbehandling, för bedömningen av vårdbehov samt handledning och
rådgivning i läkemedelsbehandling och bedömning av effekten av behandlingen. Det är
läkarens uppgift att beakta hur läkemedelsbehandlingen ska kunna genomföras då han/hon
ordinerar läkemedel. Det här betyder att läkaren bör beakta att läkemedelsbehandling
genomförs mångprofessionellt och baserar sig på samarbete.

Samma direktiv gäller medicine studerande som utövar läkaryrket. De sköter dessa uppgifter
under ledning och tillsyn av en legitimerad läkare. Medicine och odontologie studerande kan
på vissa villkor delta i yrkesmässig läkemedelsbehandling som läkare eller tandläkare.
Verksamheten för en medicine studerande, som har genomfört de studier som hör till de fyra
första studieåren, är avgränsad till specialsjukvård eller en vårdavdelning på en hälsocentral.
En studerande som har genomfört minst studierna som hör till de fem första studieåren kan
arbeta även på andra verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården och socialvården. En
medicine studerande som tillfälligt är verksam i läkaruppgifter har rätt att ordinera läkemedel
endast till de patienter som han/hon behandlar i uppgiften i fråga.

Det övergripande ansvaret för genomförande av läkemedelsbehandling vid enheter inom
hälso- och sjukvården innehas av legitimerade yrkesutbildade personer inom hälso- och
sjukvården med utbildning i läkemedelsbehandling. Med övergripande ansvar avses beslut
som anknyter till arbetsfördelningen inom patientvården med tillhörande handledning,
rådgivning och övervakning samt ändamålsenligheten av läkemedelsförsörjningen vid
arbetsenheten. Dessa uppgifter ingår t.ex. i avdelningsskötarens ansvarsområde eller i
ansvarsområdet för den sjukskötare som ansvarar för läkemedelsbehandling.
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Förmännens uppgift är att säkerställa att de anställda som deltar i läkemedelsbehandling vid
arbetsenheten har nödvändiga färdigheter samt att förhållandena är lämpliga för
genomförande av läkemedelsbehandling.

Legitimerade yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården med grundläggande
utbildning i läkemedelsbehandling – sjukskötare, barnmorskor, hälsovårdare och
förstavårdare – ansvarar för genomförandet av läkemedelsbehandlingen. De behöver dock ett
separat, skriftligt läkemedelstillstånd för genomförande av krävande läkemedelsbehandling,
såsom inläggning av perifer venkateter, genomförande av intravenös läkemedels- och
vätskebehandling,

blodtransfusioner

och

vaccinering

samt

genomförande

av

läkemedelsbehandling via speciella administreringsvägar, till exempel i epiduralrummet, och
med speciella apparater, till exempel smärtpump. Beviljande av tillstånd till deltagande i
läkemedelsbehandling av denna typ förutsätter fortbildning (LOVe) och praktiska
prestationer. De skötare som inte deltar i genomförandet av förutnämnda delområden av
krävande läkemedelsbehandling beviljas ett deltagarintyg i stället för tillstånd.

Yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården med skyddad yrkesbeteckning, t.ex.
primärskötare och närvårdare, som har fått utbildning i läkemedelsbehandling, kan dela
läkemedel i patientspecifika doser och administrera läkemedel på naturlig väg samt injicera
läkemedel i muskeln och under huden. Sakkunnigheten hos yrkesutbildade personer inom
hälso- och sjukvården med skyddad yrkesbeteckning tryggas med ett skriftligt deltagarintyg,
som har beviljats efter fortbildning (LOVe, inom psykiatrin även PSYK), praktiska
övningar/prestationer och introduktion till uppgiften. De primärskötare som deltar även i
mindre omfattning i läkemedelsbehandling och i vilkas grundläggande utbildning det inte
ingår utbildning i läkemedelsbehandling, avlägger åtminstone LOP-delen av LOVe. I
arbetsenheternas läkemedelsbehandlingsplaner fastställs i vilken utsträckning yrkesutbildade
personer inom hälso- och sjukvården med skyddad yrkesbeteckning har rätt att delta i
läkemedelsbehandling, HCI-läkemedelsbehandling och administrering av injektioner.

Kravnivåerna för läkemedelsbehandling vid akutvård finns i tabell 3 Kravnivåerna för
läkemedelsbehandling vid akutvård (THL).

34

På varje arbetsenhet ska det finnas en namngiven läkemedelsansvarig. Noggrannare uppgifter
och

befogenheter

för

de

läkemedelsansvariga

ska

preciseras

i

arbetsenhetens

läkemedelsbehandlingsplan.



De bedömer och utvecklar läkemedelsbehandlingen på den egna arbetsenheten.



Ansvarar tillsammans med avdelningsskötaren och den ansvariga läkaren för att
enhetens läkemedelsbehandlingsplan hålls á jour.



Främjar

rapporteringen

av

farliga

situationer,

som

inträffar

vid

läkemedelsbehandling, och identifieringen av läkemedelsbehandlingens risker, men
främjar

även

tillämpningen

av

den

praxis

som

anknyter

till

en

säker

läkemedelsbehandling i den praktiska verksamheten på arbetsenheten.


Har huvudansvaret för uppföljningen av läkemedelsskåpets eller motsvarande
förvaringsutrymmes användning och läkemedelslagrets regelbundna granskning: att
läkemedlen förvaras ändamålsenligt och är i ordning i läkemedelskåpet, att föråldrade
eller av annan anledning oanvändbara läkemedel avlägsnas från läkemedelslagret osv.

På Vasa centralsjukhus sammanträder de läkemedelsansvariga regelbundet fyra gånger per
år, och en gång om året ordnas en utvecklingsdag.

Enheterna inom socialvården och atypiska sektorer som genomför läkemedelsbehandling
följer samma praxis som verksamhetsenheterna inom hälso- och sjukvården när det gäller
helhetsansvaret vid genomförande av läkemedelsbehandling. Den läkare som ansvarar för den
medicinska verksamheten vid enheten ansvarar även för läkemedelsbehandlingen i sin helhet.
Ansvaret för genomförande av läkemedelsbehandling ligger på yrkesutbildade personer inom
hälso- och sjukvården med utbildning i läkemedelsbehandling. Läkaren ansvarar för
ordination av läkemedel och för att ordinationen är rätt. Den anställda som har delat eller
doserat läkemedlet ansvarar för att läkemedlet ges enligt läkarens ordination. Således har var
och en som genomför eller deltar i läkemedelsbehandling ansvar för sin egen insats.
Yrkesutbildad personal inom socialvården med utbildning i läkemedelsbehandling kan
administrera färdigt delade läkemedel på naturlig väg. Dessutom kan de injicera läkemedel
under huden efter fullgod tilläggsutbildning, praktik och med skriftligt tillstånd.

Vid handledning av studerande följs social- och hälsovårdsministeriets rekommendationer.
Studerande verkar under sina handledares ansvar och omedelbara övervakning. Av
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sjukskötarstuderande, som deltar i läkemedelsbehandling under handledd praktik och under
perioder som omfattar inlärning i arbetet, krävs tillräckliga teoretiska kunskaper och
färdigheter i läkemedelsbehandling, vilka har förvärvats under utbildningen, samt felfria
kunskaper i läkemedelsräkning. Det är läroanstaltens uppgift att säkerställa att studerande
har tillräckligt kunnande inom läkemedelsbehandling och att ge handledning i studierna i
färdigheter inom läkemedelsbehandling.

Närvårdar- och sjukskötarstuderande bör, då praktikenheten ber om det, påvisa omfattningen
av sin utbildning i läkemedelsbehandling samt att han/hon har klarat av dessa studier och
läkemedelsräkningen. I utbildningsarrangörernas och praktikenheternas avtal om handledd
praktik och inlärning i arbetet beaktas den kunskapsnivå inom läkemedelsbehandling som
krävs av studerande, deltagande i läkemedelsbehandling och uppställda inlärningsmål i fråga
om läkemedelsbehandling.

Studerande, som avlägger grundexamen inom social- och hälsovården (närvårdare),
praktiserar läkemedelsbehandling som ingår i utbildningen under de perioder som omfattar
inlärning i arbetet under omedelbar ledning och övervakning av handledaren på
arbetsplatsen. En närvårdarstuderande, som verkar som vikarie, deltar i regel inte i
genomförande av läkemedelsbehandling. Om det för verksamheten på enheten är
ändamålsenligt att en sådan vikarie administrerar färdigt doserade läkemedel som
administreras via naturlig väg till kunder/patienter, ska arbetsgivaren säkerställa vikariens
kunnande.

Sjukskötar-,

förstavårdar-,

barnmorske-

och

hälsovårdarstuderande

som

avlägger

yrkeshögskoleexamen deltar dessutom på handledarens ansvar och under handledarens
omedelbara övervakning och ledning i krävande läkemedelsbehandling, såsom intravenös
infusions- och läkemedelsbehandling, inläggning av en intravenös kanyl, genomförande av
blodtransfusioner samt förberedande åtgärder i samband med dessa. Verksamheten tolkas
som om handledaren själv skulle administrera läkemedlen. I dessa fall ska handledaren ha
behörig kompetens att genomföra läkemedelsbehandling.

När en studerande tillfälligt utför en yrkesutbildad persons uppgifter inom hälso- och
sjukvården

definierar

arbetsgivaren

studerandens

rättigheter

att

genomföra

läkemedelsbehandling. Arbetsgivaren bedömer hans/hennes färdigheter med beaktande av
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hur krävande läkemedelsbehandlingen på arbetsenheten är och ge den studerande behövliga
rättigheter att dokumentera uppgifter i patientdatasystemen. Dokumentationer av
administrering av läkemedel, vilka har gjorts på läkemedelsbladet eller i Eskos
läkemedelsdelning, bör dock alltid göras i handledarens/ansvariga skötarens namn.

Den studerande ska vara inskriven på en läroanstalt för att kunna genomföra
läkemedelsbehandling i egenskap av vikarie. En studerande får tillfälligt utföra en legitimerad
yrkesutbildad persons uppgifter efter tillräcklig introduktion och alltid endast under
handledning och övervakning. En enhet inom social- eller hälsovården ska skriftligt för den
studerande utse en handledare, som är en yrkesutbildad person inom social- eller hälsovården
med rätt att självständigt utöva yrket i fråga och som har tillräcklig praktisk erfarenhet.
Handledaren bör i första hand arbeta på samma arbetsenhet som den studerande, men utifrån
arbetsgivarens bedömning kan det i vissa situationer vara tillräckligt att handledaren arbetar
på samma verksamhetsenhet, om patientsäkerheten inte äventyras. Handledaren måste följa,
handleda

och

övervaka

studerandens

arbete

och

genast

ingripa vid

eventuella

missförhållanden samt avbryta verksamheten, om patientsäkerheten äventyras.

En sjukskötarstuderande kan tillfälligt utföra en sjukskötares uppgifter när han/hon har
avlagt två tredjedelar (140 sp) av studierna som leder till ifrågavarande examen och det inte
har gått över 10 år sedan studierna inleddes. En person som studerar till hälsovårdare,
förstavårdare eller barnmorska kan tillfälligt utföra ifrågavarande uppgifter när han/hon har
avlagt två tredjedelar (180 sp) av studierna som leder till examen och det inte har gått över 10
år sedan studierna inleddes.

Dessutom rekommenderas att alla studier inom

läkemedelsbehandling, vilka ingår i examen, ska vara avlagda.

En sjukskötarstuderande kan inte heller i egenskap av vikarie självständigt
genomföra

intravenös

läkemedels-

och

infusionsbehandling

eller

blodtransfusionsvård. För i.v.-tillstånd krävs att personen är legitimerad yrkesutbildad
person inom hälso- och sjukvården och att han/hon har avlagt behövliga tilläggsutbildningar
och praktiska prestationer inom läkemedelsbehandling.

En studerande får delta i

administrering och delning av p.o. läkemedel, då han/hon har avlagt de
utbildningar som krävs för genomförande av läkemedelsbehandling, samt LOVeteorier: LOP och enligt läkemedelsbehandlingsplanen HCI- samt KIPU1-delarna med
praktiska prestationer. En sjukskötarstuderande har därmed samma tillstånd på
enheten som en närvårdare. Tillståndet undertecknas av enhetens förman.
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En person som studerar till provisor eller farmaceut i Finland eller en person som studerar till
motsvarande yrke i utlandet och som har avlagt grundläggande studier och ämnesstudier får
tillfälligt vara verksam i en farmaceuts uppgifter då han/hon genomför praktik som ingår i
studierna eller därefter verkar på ett apotek, sjukhusapotek eller läkemedelscentral. Arbetet
måste ske under ledning och övervakning av en sådan legitimerad, yrkesutbildad person som
har rätt att självständigt utöva yrket och har ansvar för praktiken.

4.3 Tillståndspraxis
I läkemedelsbehandlingsplanen definieras de tillståndsförfaranden som ger personer rätt att
delta i läkemedelsbehandling på olika nivåer, men även hur information om tillståndspraxis
ska förmedlas. I planen definieras dessutom de olika nivåerna för deltagande i
läkemedelsbehandling och de läkemedelsbehandlingssituationer som utöver kompetens efter
grundutbildning

inom

hälsovårdsbranschen

och

i

den

inkluderade

studier

i

läkemedelsbehandling kräver skriftligt tillstånd som berättigar till genomförande av
läkemedelsbehandling.

Prestationsblanketter,

blanketter

för

praktiska

prestationer,

deltagarintyg och tillståndsblanketter kan skrivas ut via verksamhetshandboken och intranet.
LOVe blanketter

4.4 Legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården
utbildad i läkemedelsbehandling
(T.ex. sjukskötare, hälsovårdare, barnmorska, röntgenskötare, bioanalytiker)

På Vasa centralsjukhus används en webbaserad fortbildning i läkemedelsbehandling (LOVe)
med vilken legitimerade yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården uppdaterar sina
kunskaper i läkemedelsbehandling med fem års mellanrum. Verksamhetshandboken
innehåller allmänna riktlinjer angående vad olika yrkesgrupper ska avklara. På varje
arbetsenhet beslutar avdelningsskötaren/förmannen tillsammans med den ansvariga läkaren,
vilka delområden som krävs på den egna enheten (LOP, HCI, ROKOTE, IV, ABO och KIPU 1
samt 2, PSYK och LAS). De förutsatta delområdena ska finnas dokumenterade i
läkemedelsbehandlingsplanen.
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Ny praxis och nya anvisningar för bekräftande av LOVe-prestationer trädde i kraft
på Vasa centralsjukhus 1.1.2021 (VCS-Intranet-Personal-Personalutveckling-UtbildningLOVe-LOVe praktiska prestationer fr.o.m. 1.1.21). Det praktiska kunnandet påvisas genom
praktiska prestationer (godkända, upprepade prestationer) på ett sätt som definieras i
läkemedelsbehandlingsplanen. Praktiska prestationer kan mottas av en erfaren legitimerad
yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården med kompetens och giltigt tillstånd att
genomföra ifrågavarande uppgifter. (Valvira, Genomförande av läkemedelsbehandling).
Tillräcklig erfarenhet hos den som mottar praktiska prestationer inom läkemedelsbehandling
kan definieras så att mottagaren ska under de senaste fem åren ha minst tre års praktisk
erfarenhet inom ifrågavarande uppgiftsområde (Statsrådets förordning 1089/2010 6 §).
Verksamhetsenhetens förman ska i läkemedelsbehandlingsplanen (vid behov i en separat
bilaga) ange de personer som på verksamhetsenheten har rätt att mottaga och underteckna
LOVe-prestationer.

Webbutbildning i läkemedelsbehandling (LOVe) för legitimerade yrkesutbildade personer
inom hälso- och sjukvården. Processen fortskrider enligt följande:

1.

Avdelningsskötaren/förmannen beslutar tillsammans med den ansvariga läkaren för
verksamhetsenheten, vilka av de delområden som nämns i prestationsblanketten som ska
utföras och vilka praktiska prestationer som ska krävas.

2.

Arbetstagaren genomför LOVe-kursen via Moodle i den omfattning som fastställs av
organisationen och enheten.

3.

De praktiska prestationerna utförs i enlighet med LOVe – bedömningskriterier för
praktiska prestationer och LOVe – prestationsblanketter. (VCS-Intranet-PersonalPersonalutveckling-Utbildning-LOVe-LOVe – praktiska prestationer fr.o.m. 1.1.21). En
legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården utför minst 3 praktiska
prestationer och en studerande, som tillfälligt i egenskap av vikarie är verksam i
sjukskötaruppgifter, utför 5 praktiska prestationer. Om fem år, när läkemedelstillståndet
ska förnyas, utförs minst 1 praktisk prestation. De förutsatta delområdena med praktiska
prestationer ska finnas dokumenterade i läkemedelsbehandlingsplanen.

4.

De delområden som har avklarats med godkänt resultat antecknas i prestationsblanketten
av tentövervakarna.

5.

Den

anställda

genomgår

en

introduktion

i

enlighet

med

de

allmänna

kompetenskriterierna, och genomgår även den introduktion som förutsätts på
arbetsenheten och utför de praktiska prestationer som har fastställts i enhetens
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läkemedelsbehandlingsplan. För en nyanställd rekommenderas att först genomföra
teoridelarna i LOVe och först därefter utföra de praktiska prestationerna. Vice versa, när
läkemedelstillståndet förnyas lönar det sig att börja med de praktiska prestationerna
redan i god tid innan teoridelarna genomförs, t.ex. 1-3 månader tidigare, så att tillståndet
inte upphör att gälla. En studerande kan efter genomförda LOVe-teorier utföra praktiska
prestationer redan före genomgången utbildning, om han/hon kommer att fortsätta som
anställd på samma enhet efter examen.
6.

Avdelningsskötaren/förmannen

eller

av

honom/henne

separat

befullmäktigade

mottagare av praktiska prestationer fyller i prestationsblanketten då ett bestämt
delområde har avklarats.
7.

Den slutgiltigt godkända prestationsblanketten undertecknas av arbetsenhetens förman,
som samtidigt fyller i antingen ett deltagarintyg eller en tillståndsblankett för den
anställda. I tillståndet antecknas avdelning och nummer, datum och plats.

8. Om arbetstagaren enbart har deltagit i en tent i syfte att säkerställa kunnandet inom icke
krävande läkemedelsbehandling räcker det med ett deltagarintyg över prestationen
(introduktion, teorier och praktiska prestationer). Deltagarintyget undertecknas av
enhetens förman. En kopia av deltagarintyget sänds till HR-sekreteraren.
9.

Ett tillstånd kan beviljas då arbetstagaren med godkänt resultat har avklarat
introduktionen och alla förutsatta delområden av tenterna samt de praktiska
prestationerna. OBS! Enbart de personer som i sitt arbete genomför krävande
läkemedelsbehandling, till exempel i.v. läkemedels- och vätskebehandling, behöver ett
tillstånd. För de personer som har avlagt endast teoridelen av IV-delen används en separat
blankett, eller alternativt antecknar man tydligt på tillståndsblanketten att endast
teoridelen har avlagts.

10. Förmannen sänder tillståndet till chefsöverläkaren, som undertecknar det. I tillståndet
antecknas sjukhus eller hälsovårdscentral samt datum och plats. OBS! Endast tillståndet
ska sändas till chefsöverläkaren, inte prestationsblanketterna eller deltagarintyget.
Tillståndet

fås

en

gång

från

chefsöverläkaren

och

i

fortsättningen

från

avdelningsskötaren.
11. Chefsöverläkarens sekreterare sänder en kopia av det undertecknade tillståndet till HRenheten som sedan registrerar behörigheten.
12. Chefsöverläkarens

sekreterare returnerar

den ursprungliga tillståndsblanketten,

undertecknad av chefsöverläkaren, till ifrågavarande persons avdelningsskötare.
13. Det ursprungliga tillståndet förvaras på den arbetsenhet som har beviljat tillståndet. För
att trygga informationsutbytet och främja smidigheten i läkemedelsbehandlingen ska
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blanketten förvaras på ett ställe där alla lätt kan se den. Förmannen ska dokumentera och
förvara alla arbetstagarens ursprungliga dokument i anknytning till säkerställande av
kunnande. Varje person som genomför läkemedelsbehandling ska också själv ha en kopia
på alla beviljade, giltiga intyg/tillstånd. När en arbetstagare byter arbetsplats ges de
ursprungliga blanketterna, intygen/tillstånden till arbetstagaren. Om arbetstagaren byter
enhet

inom

organisationen,

skickar

förmannen

blanketterna

och

deltagarintyget/tillståndet till den nya förmannen.
14. Det tillstånd som ger en arbetstagare rätt att delta i läkemedelsbehandling gäller enbart
på den arbetsenhet som har beviljat tillståndet. Då arbetstagaren flyttar till en annan
enhet måste hon/han genomgå en introduktion och avklara de teorier/praktiska
prestationer som saknas och som krävs på den nya arbetsenheten.
15. Om en ny arbetstagare har avlagt LOVe någon annanstans i en annan organisation
(motsvarande, godkända teoridelar) är det viktigt att säkerställa att arbetstagaren har ett
skriftligt intyg (undertecknat) över sina LOVe-prestationer. Kopior ska tas på LOVeteoridelarna. Kopiorna ska skickas till HR-enheten för registrering. Innan tillstånd
beviljas ska arbetstagaren dock alltid genomgå den nya organisationens/arbetsenhetens
introduktion och utföra alla praktiska prestationer som krävs, fastän tillståndet till
läkemedelsbehandling, som erhållits i den andra organisationen, skulle vara giltigt ännu.
16. Tillståndet är giltigt fem år från det datum då det undertecknades, och
arbetstagaren ska själv se till att tillståndet är giltigt. Information om tillståndets
giltighetstid finns på Vasa centralsjukhus i Alma. De som har varit borta från vårdarbetet
i tre år eller längre ska utföra LOVe (introduktion, nödvändiga LOVe-teorier och praktiska
prestationer) på nytt vid återgång i arbetet.

4.5 Yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården med skyddad
yrkesbeteckning och utbildning i läkemedelsbehandling
(T.ex. närvårdare, mentalvårdare, primärskötare)

Med hjälp av LOVe-delen får yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården med
skyddad yrkesbeteckning ett intyg över sina kunskaper i läkemedelsbehandling och
uppdaterar sina kunskaper i läkemedelsbehandling (LOVe-teoridelar och praktiska
prestationer) med fem års mellanrum. Vid varje arbetsenhet beslutar avdelningsskötaren/
förmannen tillsammans med den ansvariga läkaren för enheten i vilka delområden av
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läkemedelsbehandlingen som yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården med
skyddad yrkesbeteckning kan delta efter genomförd utbildning (LOP, HCI, KIPU 1, PSYK,
LAS). Dessa delområden ska finnas dokumenterade i läkemedelsbehandlingsplanen.

Ny praxis och nya anvisningar för bekräftande av LOVe-prestationer trädde i kraft på Vasa
centralsjukhus 1.1.2021 (VCS-Intranet-Personal-Personalutveckling-Utbildning-LOVe-LOVe
praktiska prestationer fr.o.m. 1.1.21). Det praktiska kunnandet påvisas genom praktiska
prestationer

(godkända,

upprepade

prestationer)

på

ett

sätt

som

definieras

i

läkemedelsbehandlingsplanen. Praktiska prestationer kan mottas av en erfaren legitimerad
yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården med kompetens och giltigt tillstånd att
genomföra ifrågavarande uppgifter. (Valvira, Genomförande av läkemedelsbehandling).
Tillräcklig erfarenhet hos den som mottar praktiska prestationer inom läkemedelsbehandling
kan definieras så att mottagaren ska under de senaste fem åren ha minst tre års praktisk
erfarenhet inom ifrågavarande uppgiftsområde (Statsrådets förordning 1089/2010 6 §).
Verksamhetsenhetens förman ska i läkemedelsbehandlingsplanen (vid behov i en separat
bilaga) ange de personer som på verksamhetsenheten har rätt att mottaga och underteckna
LOVe-prestationer.

Webbutbildning i läkemedelsbehandling (LOVe) för yrkesutbildade personer inom hälso- och
sjukvården med skyddad yrkesbeteckning. Processen fortskrider enligt följande:

1. Avdelningsskötaren/förmannen beslutar tillsammans med den ansvariga läkaren för
enheten, vilka av de delområden som nämns i prestationsblanketten som ska utföras
och hur många praktiska prestationer som ska krävas. De praktiska prestationerna
utförs i enlighet med LOVe – bedömningskriterier för praktiska prestationer och LOVe
–

prestationsblanketter.

(VCS-Intranet-Personal-Personalutveckling-Utbildning-

LOVe).
2. Antalet praktiska prestationer som krävs av en närvårdare är minst 3-5 gånger. En
studerande, som tillfälligt i egenskap av vikarie är verksam i närvårdaruppgifter, utför
5 praktiska prestationer. Om fem år, när läkemedelstillståndet ska förnyas, utförs
minst 1 praktisk prestation. De förutsatta delområdena ska finnas dokumenterade i
läkemedelsbehandlingsplanen.
3.

De

delområden

som

har

avklarats

prestationsblanketten av tentövervakarna.

med

godkänt

resultat

antecknas

i
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4. Arbetstagaren

genomgår

en

introduktion

i

enlighet

med

de

allmänna

kompetenskriterierna, men genomgår även arbetsenhetens egen introduktion och
utför de praktiska prestationer som har fastställts i organisationens/enhetens
läkemedelsbehandlingsplan. För en nyanställd rekommenderas att först genomföra
teoridelarna i LOVe och först därefter utföra de praktiska prestationerna. Vice versa,
när läkemedelstillståndet förnyas lönar det sig att börja med de praktiska
prestationerna redan i god tid innan teoridelarna genomförs, t.ex. 1-3 månader
tidigare, så att tillståndet inte upphör att gälla. En studerande kan efter genomförda
LOVe-teorier utföra praktiska prestationer redan före genomgången utbildning, om
han/hon kommer att fortsätta som anställd på samma enhet efter examen.
5. Avdelningsskötaren/förmannen eller av honom/henne befullmäktigade mottagare av
praktiska prestationer fyller i prestationsblanketten då ett bestämt delområde har
avklarats. De personer som på arbetsenheten har rätt att mottaga praktiska
prestationer ska anges i läkemedelsbehandlingsplanen. De måste uppfylla kraven som
har ställts för mottagare av praktiska prestationer.
6. Den slutgiltigt godkända prestationsblanketten undertecknas av arbetsenhetens
förman, som samtidigt fyller i ett deltagarintyg för den anställda. På blanketten
antecknas avdelning och nummer samt datum och plats.
7. Deltagarintyget undertecknas av enhetens förman. En kopia av deltagarintyget sänds
till HR-sekreteraren.
8. Det ursprungliga deltagarintyget förvaras på den arbetsenhet som har beviljat intyget.
För

att

trygga

informationsutbytet

och

för

att

främja

smidigheten

i

läkemedelsbehandlingen ska intyget dessutom förvaras på ett ställe där alla lätt kan se
det. Förmannen ska dokumentera och förvara alla arbetstagarens ursprungliga
dokument i anknytning till säkerställande av kunnande. Dessutom ska varje person
som deltar i läkemedelsbehandling även själv ha en kopia på sina prestationsblanketter
och deltagarintyg.
9. Det tillstånd som ger en arbetstagare rätt att delta i läkemedelsbehandling gäller
enbart på den arbetsenhet som har beviljat tillståndet. Då arbetstagaren flyttar till en
annan enhet måste hon/han vid behov genomgå en introduktion och avklara de
teorier/praktiska prestationer som saknas och som krävs på den nya arbetsenheten.
När en arbetstagare byter arbetsplats ges det ursprungliga tillståndet till
arbetstagaren. När en arbetstagare byter arbetsplats ges de ursprungliga
prestationsblanketterna och deltagarintyget till arbetstagaren. Om arbetstagaren byter
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arbetsenhet inom organisationen, skickar förmannen blanketterna och deltagarintyget
till den nya förmannen.
10. Om en ny arbetstagare har avlagt LOVe någon annanstans i en annan organisation
(motsvarande, godkända teoridelar) är det viktigt att säkerställa att arbetstagaren har
ett skriftligt intyg (undertecknat) över sina LOVe-prestationer. Kopior ska tas på
LOVe-teoridelarna.

Kopiorna ska skickas

till HR-enheten för registrering.

Arbetstagaren ska dock alltid genomgå den nya organisationens/arbetsenhetens
introduktion och utföra alla praktiska prestationer som krävs, fastän tillståndet till
läkemedelsbehandling, som erhållits i den andra organisationen, skulle vara giltigt
ännu.
11. Tillståndet är giltigt fem år från det datum då det undertecknades, och arbetstagaren
ska själv se till att tillståndet är giltigt. De som varit borta från arbetslivet i tre år eller
längre ska utföra LOVe (introduktion, nödvändiga LOVe-teorier och praktiska
prestationer) på nytt.
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5 Läkemedelsordination
En person som har rätt att självständigt utöva läkaryrket har rätt att ordinera läkemedel.
Rätten omfattar ordination av läkemedel för medicinskt eller medicinvetenskapligt behov.

5.1 Ordination av läkemedel och förbättring av läkemedelssäkerheten
Ordination av läkemedel måste ske i samförstånd med patienten. En patient har rätt att neka
till en läkemedelsbehandling som en läkare rekommenderar. Även i ett sådant fall ska
patienten få den behandling som motsvarar hans/hennes behov på ett annat sätt som är
godtagbart från medicinsk synpunkt.

Läkaren ska själv dokumentera sin ordination på läkemedelsbladet i det elektroniska
patientdatasystemet. Detta möjliggör att interaktionsvarningar uppmärksammas och minskar
risken för missförstånd. I situationer där den läkare som ordinerar läkemedlet inte är på
sjukhuset (t.ex. bakjour), kan en ordination ges per telefon. Den sjukskötare eller farmaceut
som tar emot ordinationen upprepar den mottagna ordinationen muntligt och dokumenterar
den därefter i det elektroniska patientdatasystemet.

5.2 Rätten att ordinera läkemedel
Den som är behörig att självständigt utöva läkaryrket har rätt att ordinera läkemedel till
människor för medicinskt eller medicinvetenskapligt ändamål. En tandläkare har på
motsvarande sätt rätt att ordinera behövliga läkemedel för odontologiskt eller
odontologivetenskapligt ändamål. Läkare som ordinerar läkemedel på Vasa centralsjukhus
måste vara anställda vid Vasa sjukvårdsdistrikt eller ha ett anställningsavtal med en
uthyrningsfirma som har avtal med Vasa sjukvårdsdistrikt. En medicine studerande, som
tillfälligt är verksam i läkar- eller tandläkaruppgifter, har rätt att ordinera läkemedel endast
till de patienter som han eller hon därvid sköter.

Sjukskötare, som har genomgått en separat utbildning i begränsad förskrivningsrätt av
läkemedel, har rätt att förskriva recept för sina patienter för följande symtom:

45

urinvägsinfektion, svalginflammation och ögoninflammation. Dessa sjukskötare får förskriva
läkemedel enligt följande:



Angina: fenoximetylpenicillin eller cefalexin



Urinvägsinfektion: pivmecillinamhydroklorid eller trimetoprim



Ögoninflammation:

kloramfenikolögondroppar

och

–ögonsalva

eller

fusidinsyraögondroppar

En sjukskötare kan berättigas att även ordinera ett tillfälligt läkemedel, som anges i en separat
förordning, för behandling av personer som har insjuknat i smittsamma sjukdomar eller för
att skydda befolkningen mot spridning av en smittsam sjukdom.

5.3 Förutsättningar och krav för ordination av läkemedel
Den som ordinerar ett läkemedel bedömer patientens behov av läkemedelsbehandling och
beslutar om läkemedelsbehandlingen med beaktande av patientens hälsotillstånd, sjukdomar,
tidigare medicinering och allergier. En del läkemedelspreparat har ordinationsvillkor och den
som ordinerar läkemedlet måste ha rätt att ordinera ifrågavarande läkemedel.

En läkare kan ordinera ett läkemedel även till annat användningsändamål eller med annan
dosering än vad som förutsätts i försäljningstillståndet. Ansvaret hos den som ordinerar
läkemedlet betonas i denna s.k. off-label-användning. Receptet förses med anteckningen ”Sic”
i dessa situationer.

Läkare och tandläkare kan ordinera specialtillståndspreparat för sådana undantagstillfällen, i
vilka annan vård inte kommer i fråga eller inte ger önskat resultat.

5.3.1 Läkemedelsordination i öppenvård

För att ge eller förnya ett recept förutsätts bedömning av behovet av läkemedelsbehandling
och kontroll av medicineringen. Vid elektroniskt recept ska patienten ges en patientanvisning,
om inte patienten meddelar att han eller hon inte vill ha en sådan. För asylsökande, eller andra
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personer, som inte har ett officiellt personnummer, måste en patientanvisning alltid skrivas
ut för att läkemedel ska kunna överlåtas till dem från ett privat apotek.

5.3.2 Läkemedelsordination i avdelningsvård

I typiska fall då en patient vårdas på någon avdelning ersätts de läkemedelspreparat som
patienten normalt använder med läkemedel i sjukhusets basläkemedelsurval. Den som
ordinerar läkemedel ska ta i beaktande sjukhusets basläkemedelsurval i sina ordinationer
samt använda förvalda läkemedelsordinationer i tillämpliga delar. Den som ordinerar
läkemedel på avdelningen ska ta i beaktande verksamhetsmiljöns beredskap för aseptiskt
arbete och observation av läkemedelsresponsen, även genom att använda elektroniska
monitoreringsmetoder, och bekräfta att övervakningen av vården är tillräckligt omfattande.
Då en patient förflyttas från t.ex. intensivvårds- och övervakningsavdelningen eller jouren till
en vårdavdelning ska läkaren på den överlåtande enheten bedöma behovet av
läkemedelsbehandling

och

göra

nödvändiga

förändringar

i

verksamhetsenhetens

läkemedelslista i patientdatasystemet. I punkt 6.6 i detta dokument finns noggrannare
instruktioner

angående

ordination

av

läkemedel

på

intensivvårds-

och

övervakningsavdelningen och jouren.

Då en patient överflyttas till öppenvården när avdelningsperioden avslutas, kontrollerar
läkaren patientens medicinering, dokumenterar behövliga medicineringsändringar i Eskos
läkemedelsdel, avslutar onödiga läkemedel från listan, skriver eventuella nya recept och gör
eventuella korrigeringar i recept samt makulerar avslutade läkemedel vid behov på
Receptcentret. Det är viktigt att återställa handelsnamnen på läkemedlen till de handelsnamn
som föregick sjukhusvården, om det inte finns vårdmässiga orsaker till att ett preparat byts
ut. Det rekommenderas att doserna av perorala läkemedel ändras i samband med utskrivning
till antalet tabletter el.dyl. i stället för en måttenhet (mikrog, milligram, gram), för att
underlätta dosberäkningen.

5.3.3 Läkemedelsordination vid akutvård

Läkemedelsbehandling ordineras eller administreras på något av följande fyra sätt:
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1. Administreringen av läkemedlet sker självständigt utan kontakt till läkare i enlighet
med en stående instruktion av den ansvariga läkaren för akutvård. Den stående
instruktionen finns i handboken Ensihoidon lääkkeet (Läkemedel vid akutvård), i
enlighet med vilken läkemedelsbehandlingen genomförs. I handboken finns en
förteckning över indikationer, vid vilka läkemedelsbehandling kan startas utan
kontakt med läkare.
2. Kontakt med läkare, varefter man handlar enligt den stående instruktionen
3. Kontakt med läkare, som ger situationsspecifik ordination, eftersom det inte finns en
stående instruktion eller den inte är tillämplig till exempel på grund av att situationen
är sällsynt
4. En läkare är på händelseplatsen och ger en ordination

För att garantera patientsäkerheten upprepar den som mottar ordinationen innehållet i den
muntligt givna ordinationen och den som ger ordinationen bekräftar (kvitterar) att
upprepningen är korrekt. Då läkaren ordinerar en läkemedelsbehandling till exempel per
telefon (konsultation), ska läkaren (eller om läkaren är förhindrad en förstavårdare) alltid göra
vederbörliga anteckningar i journalhandlingarna om läkemedelsordination. Förstavårdare
dokumenterar konsultationen i akutvårdsjournalen (SV210).

5.3.4 Dokumentation av läkemedelsordination

Läkaren bör i första hand själv dokumentera läkemedelsordinationerna i patientdatasystemet
antingen som ett elektroniskt recept eller i samband med avdelningsvården som en anteckning
i läkemedelsdelen. Dokumentationen bör under avdelningsvård göras strukturerat och t.ex.
doseringen ”Muu annos” (Annan dos) i Esko bör undvikas. Ordinationer som har
dokumenterats med narrativ text eller med instruktionen ”Muu annos” (Annan dos) syns inte
rätt på läkemedelslistorna, varvid det finns en stor risk för missförstånd och fel vid
läkemedelsdelning. I specialsituationer, såsom i samband med ett driftsavbrott i datasystemet
eller då en skötare ringer till en bakjour som befinner sig utanför sjukhuset, kan
läkemedelsordinationen också göras skriftligt, muntligt eller per telefon. Den som tar emot en
läkemedelsordination måste upprepa ordinationen, så att den som ordinerar kan försäkra sig
om att mottagaren har förstått rätt. Läkemedelsordinationer vid undantagssituationer
dokumenteras i patientdatasystemet så fort som möjligt. Detta kan göras antingen av den som
har ordinerat läkemedlet eller den som har administrerat läkemedlet.
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Varje resultatenhet ska i sina egna läkemedelsbehandlingsplaner noggrant beskriva hur
dokumentationen

av

läkemedlet

görs

i

läkemedelsdelen

i

det

elektroniska

patientdatasystemet.

Länk till anvisningar för läkemedelsdelen i Esko

5.3.4.1 Dokumentation av läkemedel vid utskrivning
Medicineringslistan är alltid öppen och bör därför hållas uppdaterad, medicineringslistan
arkiveras inte. När en patient skrivs ut från sjukhusets bäddavdelning, måste läkaren precisera
patientens hemmedicinering. Läkaren använder ”Kotiuta”-funktionen i det skede när
patienten ska skrivas ut från avdelningen och få alla utskrivningspapper och instruktioner för
läkemedelsbehandling med sig. ”Kotiuta”-funktionen ändrar läkemedelstyperna till
hemmediciner och föreslår att läkemedel, som patienten inte kommer att använda hemma,
ska avslutas. Med hjälp av ”Kotiuta”-funktionen kan man på en gång avsluta alla läkemedel,
som patienten inte ska använda som hemmediciner. När patienten kommer nästa gång till
sjukhuset, är hans/hennes medicineringslista uppdaterad, om medicineringen inte har blivit
ändrad t.ex. via öppenvården. Medicineringslistan bör alltid kontrolleras när en patient
kommer på ett nytt besök till sjukhuset, eftersom ändringar kan ha gjorts i medicineringen
inom primärvården, privata sektorn eller av patienten själv.
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6 Genomförande av läkemedelsbehandling
6.1 Läkemedelsförsörjning
Fimeas gällande föreskrift om sjukhusapotekens och läkemedelscentralernas verksamhet
beskriver hur läkemedelsförsörjningen bör genomföras (bl.a. kvalitetskontroll, personal,
läkemedelsanskaffning, lagring och expediering samt läkemedelstillverkning). Föreskriften
följs i mån av möjlighet även på enheter inom öppenvården. Nedan finns en sammanfattning
av de huvudsakliga riktlinjerna tillämpade i praktiken. Läkemedelsförsörjningen styrs
dessutom av Fimeas gällande föreskrift om expediering av läkemedel.

Förutom att sjukhusapoteket och läkemedelscentralen sköter om läkemedelsförsörjningen,
har de dessutom till uppgift att se till att man på arbetsenheterna iakttar läkemedels- och
medicineringssäkerhet i fråga om hantering och förvaring av läkemedel och samt sådana
verksamhets- och arbetssätt som främjar en ändamålsenlig läkemedelsförsörjning. Den
farmaceutiska personalen deltar i främjandet av en säker, effektiv och ändamålsenlig
läkemedelsbehandling till exempel genom att ge läkemedelsinformation till personalen och
patienten, kontrollera att patientens läkemedelsbehandling är uppdaterad samt genom att
regelbundet göra avdelningsbesök på enheterna.

På

Vasa

centralsjukhus

avdelningsfarmaceuter

på

arbetar

för

närvarande

akuten,

jouravdelningen,

sammanlagt

fyra

hjärtavdelningen,

ordinarie
onkologiska

avdelningen och polikliniken, gastrokirurgiska vårdavdelningen, barnavdelningarna samt
inremedicinska och neurologiska avdelningen.

Avdelningsfarmaceuternas uppgifter omfattar bland annat:



att säkerställa att patientens medicinering är uppdaterad och korrekt i samarbete med
avdelningens personal



att ge läkemedelsinformation till personal och patienter



att introducera nya arbetstagare och handleda studerande



att utarbeta läkemedelsanvisningar
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utbildning i anknytning till läkemedelsbehandling och läkemedelsförsörjning för
enhetens personal



att delta i utvecklingsarbetet beträffande medicineringssäkerheten



att utveckla enhetens läkemedelsbehandlingsprocess tillsammans med enhetens
ansvarspersoner



att fungera som kontaktperson mellan enheten och sjukhusapoteket

6.1.1 Anskaffning, beställning och expediering av läkemedel

Anskaffningsprocessen för läkemedel beskrivs i kapitel 3.4 Basläkemedelsurvalet.

6.1.1.1 Beställning av läkemedel
Läkemedel från sjukhusapoteket eller läkemedelscentralen får beställas av läkare,
legitimerade yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården eller andra yrkesutbildade
personer inom hälso- och sjukvården som har bemyndigats att göra läkemedelsbeställningar.
För att beställa narkotiska läkemedel och odenaturerad alkohol krävs alltid en läkares
godkännande. Om dessa preparat beställs med en skriftlig beställning i pappersform ska den
skriftliga, ursprungliga beställningsblanketten alltid vara försedd med en läkares
underteckning och stämpel eller namnförtydligande. Kunder vid läkemedelscentralen för
social- och hälsovårdsverket i Jakobstad ska förutom narkotiska läkemedel och alkohol även
beställa specialtillståndspreparat med skriftlig och ursprunglig beställningsblankett som är
försedd med läkares underteckning och stämpel eller namnförtydligande. Beställning av ett
läkemedel som inte hör till läkemedelsurvalet beställs med en separat beställningsblankett
”Beställning av läkemedel utanför läkemedelsurvalet”. På blanketten, som undertecknas av
läkare, anges de medicinska motiveringarna till användningen av preparatet. Om det är fråga
om ett nytt läkemedel som tas i bruk ska även sidan 2 fyllas i.

Arbetsenheterna dokumenterar beställningspraxis och ansvar i den arbetsenhetsspecifika
läkemedelsbehandlingsplanen. Sjukhusapotekets kunder vid VCS beställer läkemedel till sina
arbetsenheter i första hand via det elektroniska beställningssystemet OSTi. I undantagsfall
kan läkemedel även expedieras utgående från en skriftlig beställning eller ett faxmeddelande.
I nödfall kan en beställning tas emot muntligt eller per telefon. I sådana fall ska beställningen
så fort som möjligt bekräftas elektroniskt, skriftligt eller per fax. Läkemedel från
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läkemedelscentralen för social- och hälsovårdsverket i Jakobstad expedieras till
arbetsenheterna utgående från en elektronisk eller skriftlig beställning eller ett
faxmeddelande.

Vissa patientspecifika läkemedel, som t.ex. cytostatikadoser och parenterala näringspreparat,
för vilka iordningställandet har avtalats med sjukhusapoteket eller läkemedelscentralen, ska
beställas patientspecifikt med ett separat elektroniskt beställningsprogram (SytoEsko) eller
skriftligt (t.ex. per fax) med en separat beställningsblankett, på vilken anges



Läkemedlet och/eller dess sammansättning



Dos



Patientens namn och personnummer



Doseringsanvisningar



Tidpunkt när läkemedlet behövs

Beställningarna ska sändas i god tid för att arbetet ska kunna planeras och genomföras inom
den önskade tidtabellen. Patientspecifika läkemedelsbeställningar ska alltid vara försedda
med en läkares underteckning och stämpel eller namnförtydligande.

Läkemedel för vilka krävs specialkunskaper och/eller specialapparatur kan anskaffas och
expedieras direkt till de enheter som använder dem, i enlighet med sjukhusapotekets eller
läkemedelscentralens skriftliga anvisningar. Sådana läkemedelspreparat är



Medicinska gaser



Radioaktiva läkemedel



Blodpreparat som klassificeras som läkemedelspreparat och expedieras av
blodcentralen

Vid Vasa centralsjukhus har ansvaret för praktiska frågor i anknytning till ovannämnda
preparat (bl.a. anskaffning, verifikation, lagring och expediering till avdelningarna) i fråga om
medicinska

gaser

tilldelats

maskinservicen,

i

fråga

om

radioaktiva

läkemedel

isotoplaboratoriet och i fråga om farmaceutisk plasma blodcentralen. I arbetsenhetens
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läkemedelsbehandlingsplan anges den person som ansvarar för uppgifter i anknytning till
dessa läkemedel.

I öppenvården anskaffas patientens eller kundens läkemedel huvudsakligen från
öppenvårdsapotek. Om läkemedel, som patienten själv bekostar, anskaffas för patientens
räkning, sker förfarandet i enlighet med instruktionerna på webbplatsen Kanta (Då någon
annan

sköter

dina

ärenden).

Det

rekommenderas

att

man

i

arbetsenhetens

läkemedelsbehandlingsplan dokumenterar praxis och ansvar i fråga om anskaffning av
läkemedel.

6.1.1.2 Expediering av läkemedel
Från Vasa centralsjukhus sjukhusapotek expedieras läkemedel till arbetsenheterna måndagar,
tisdagar, torsdagar och fredagar med undantag av söckenhelger. Från Jakobstads
läkemedelscentral expedieras läkemedel varje vardag med undantag av söckenhelger. De
ändringar som söckenhelger medför i leveranstidtabellerna meddelas separat. För att alla
läkemedelsbeställningar ska kunna behandlas på apoteket inom transporttidtabellerna ska
arbetsenheterna iaktta de överenskomna tidsgränserna i sina huvudsakliga beställningar.
Beställningar som kommer in efter tidsgränsen plockas och expedieras först med följande
normala läkemedelstransport, om inte beställningen separat meddelas som brådskande. Ifall
en beställning, som kommer in efter tidsgränsen, önskas med i läkemedelstransporten samma
dag, ska man i OSTi-beställningar använda Pika-kryss. Som brådskande beställningar
klassificeras sådana läkemedel som den beställande avdelningen behöver redan före apotekets
nästa normala läkemedelsexpediering. Vid brådskande beställningar måste enheten ringa till
sjukhusapoteket, välja PIKA på beställningens framsida och anteckna en särskild infotext i
OSTi-beställningen.

Vid beställning av läkemedel ska man i synnerhet beakta veckoslut och helger genom att
beställa tillräckliga mängder i tillräckligt god tid. Om läkemedlet inte finns i sjukhusapotekets
eller läkemedelscentralens lager, kan det inte expedieras samma dag som beställningen har
gjorts. Därtill ska man beakta att produkter som kräver kylförvaring expedieras från
partiaffärer till sjukhusapoteket endast från tisdag till fredag. Dessutom förorsakar helgdagar
avvikelser i expedieringstidtabellerna.
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Vid behov kan arbetsenheten avhämta läkemedel från betjäningsdisken vid sjukhusapoteket
eller läkemedelscentralen. Då läkemedel avhämtas från Vasa centralsjukhus sjukhusapotek
ska man i första hand mata in beställningen i det elektroniska beställningssystemet OSTi och
gärna meddela om den till sjukhusapoteket innan läkemedlet avhämtas. Läkemedel kan även
expedieras utgående från skriftliga beställningar.

Den farmaceutiska personalen försäkrar sig om att beställningarna och expedieringarna är
korrekta och utreder eventuella oklarheter innan läkemedel expedieras till arbetsenheterna.
Sjukhusapoteket eller läkemedelscentralen expedierar i regel läkemedel odelade i tillverkarens
ursprungliga förpackning, i förseglade läkemedelstransportlådor. I Vasa centralsjukhus
interna transporter används standardiserade märkningar för läkemedelstransporternas
avlämningsställen. Produkter som kräver kylförvaring expedieras beroende på produkt och
kund (extern/intern) antingen i separata kyltransportlådor eller i normala transportlådor,
varvid lådan förses med en märkning som anger att det är fråga om kylförvaring. På
arbetsenheterna ska man se till att läkemedlen flyttas till läkemedelsskåpen med rätt
förvaringstemperatur utan dröjsmål, så att till exempel produkter som ska kylförvaras inte
utsätts för värme. Därtill ska man i alla skeden i anknytning till anskaffning, beställning och
transport av läkemedel försäkra sig om att obehöriga inte får tillgång till dem och att
patienternas dataskydd säkerställs.

Från sjukhusapoteket kan man i vissa situationer överlåta läkemedel för öppenvården
antingen direkt till en patient eller till en enhet, som överlåter läkemedlet till patienten.
Patienten

får

läkemedlet

utan

vederlag.

Vid

överlåtelse

av

läkemedel

iakttas

myndighetsföreskrifterna. Den här möjligheten gäller läkemedel för behandling av
anmälningspliktiga smittsamma sjukdomar (t.ex. HIV, tuberkulos, hepatit, malaria, klamydia
och övriga anmälningspliktiga könssjukdomar) och de läkemedel för cystisk fibros som kan
expedieras endast från sjukhuset. Sjukhusets läkare skriver ut ett recept som skickas
tillsammans med en begäran om expediering (bilaga till recept) till sjukhusapoteket, som
behandlar receptet och expedierar läkemedlen till enheten, där de överlämnas till patienten.
Eftersom

sjukhusapoteken

tills

vidare

inte

kan

behandla

läkemedelsordinationer, måste recepten tills vidare utfärdas i pappersform.

elektroniska
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6.1.1.3 Expediering av läkemedel när sjukhusapoteket eller läkemedelscentralen har
stängt
När sjukhusapoteket eller läkemedelscentralen har stängt kan arbetsenheterna avhämta
läkemedel från apotekets eller läkemedelscentralens dejourlager, som innehåller ett begränsat
antal av de viktigaste läkemedlen. I dejourlagret finns inga narkotiska preparat. Information
om läkemedel i Vasa centralsjukhus dejourlager finns på sjukhusapotekets extranetsidor och
i dejourlagret på datorns skrivbord. Dejourlagret vid Jakobstads läkemedelscentral har en
förteckning över de preparat som lagerhålls där på läkemedelscentralens intranetsidor och i
dejourlagret. Läkemedlen tas ur dejourlagret i ordningsföljd enligt utgångsdatum och en
beställningslista lämnas kvar över de läkemedel som har avhämtats. Om produkten har
satsuppföljning bör även satsnumret skrivas på beställningslistan. Interna kunder har tillträde
till dejourlagret både på Vasa centralsjukhus och på läkemedelscentralen för social- och
hälsovårdsverket i Jakobstad. Om man under jourtid skyndsamt behöver läkemedel, som inte
finns i dejourlagret, ska kunder till sjukhusapoteket vid Vasa centralsjukhus ta kontakt med
akutpolikliniken och kunder till läkemedelscentralen för social- och hälsovårdsverket i
Jakobstad ta kontakt med avdelning 7. Vaktmästaren och en person från avdelningen besöker
tillsammans sjukhusapoteket eller infusionslagret för att avhämta läkemedlet. I Jakobstad
besöker två skötare, varav åtminstone den ena är från avdelning 7, läkemedelscentralen för att
avhämta läkemedlet. Ett meddelande om att läkemedlet har avhämtats och en
beställningslista lämnas till sjukhusapoteket eller läkemedelscentralen. Vid oklara fall och
beträffande produkter, till vilkas lagringsutrymme man inte har tillträde med vaktmästarens
hjälp (t.ex. narkotiska läkemedel), ska man kontakta sjukhusapotekets personal
(kontaktuppgifter finns i dejourlagret och på akuten).

6.1.2 Utlåning av läkemedel från en avdelning till en annan

När sjukhusapoteket eller läkemedelscentralen har stängt ska man i mån av möjlighet
använda sig av dejourlagret. Läkemedel får utlånas från en arbetsenhet till en annan enbart
om läkemedel inte kan erhållas på ovannämnda sätt, och det behövs för att trygga en
nödvändig läkemedelsbehandling av en patient. Narkotiska preparat bör inte lånas ut på
grund av bokföringsskyldigheten.

Om ett läkemedel, som har lånats ut och tagits ur sin originalförpackning, av någon anledning
blir oanvänt, borde det förstöras vederbörligt som läkemedelsavfall. Lösa, enskilda tabletter
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eller ampuller får inte förvaras i avdelningens läkemedelsskåp. Läkemedelslån ska inte
returneras mellan enheterna!

Vid utlåning av HCI-läkemedel eller narkotika är praxisen följande:

1. En skriftlig begäran om läkemedeslån fylls i (Läkemedelslåneblankett). En så liten
mängd som möjligt lånas som räcker till att trygga patientens läkemedelsbehandling.
2. Läkemedlets tillgång säkras genom att ringa den andra avdelningen. Den person som
avtalar om lånet och den person som avhämtar lånet ska vara olika personer.
3. Den avdelning som lånar ut läkemedlet packar det i en läkemedelspåse (eller en
läkemedelskopp) som förses med följande märkningar: läkemedlets namn, styrka och
mängd, läkemedlets tillverkningssatsnummer och utgångsdatum, vid behov
förvaringsanvisningar (om annat än rumstemperatur), överlåtarens namn samt datum
för överlåtelsen.
4. Blanketten för läkemedelslån fylls i helt och hållet och förvaras på den avdelning som
har lånat ut läkemedlet i tre år.

6.1.3 Sändning av läkemedel med rörpost mellan avdelningar

Vid behov kan läkemedel sändas från en enhet till en annan med rörpost. Då ska man dock ta
i beaktande att t.ex. vid läkemedelslån ska läkemedlets märkningar på försäljningsemballage
och identifieringsuppgifter följa med läkemedlet för att vederbörlig dubbelkontroll vid
läkemedelsdelning är möjlig. För övrigt iakttas följande anvisningar från sjukhusapoteket för
sändning av läkemedel med rörpost:

Saker som bör tas i beaktande vid sändning av läkemedel med rörpost:


Kom överens om rörpostsändning med mottagaren.



Packa läkemedlen så att innehållet inte syns utåt (t.ex. packa läkemedelsförpackningen
i ett kuvert eller papper)



Packa läkemedlen väl genom att använda skumplastbitar för att hindra att
läkemedelsförpackningen rör sig inne i kapseln
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Följderna av att en försändelse har gått sönder i rörsystemet kan bli kostsamma. Om
du inte är säker på om man kan skicka ett visst läkemedel med rörpost, fråga först t.ex.
sjukhusapoteket.



Om möjligt använd en låsbar rörpostkapsel

Skicka inte följande produktgrupper med rörpost:


cytostatika



narkotika och HCI-läkemedel



alkoholer



kylvaror



flytande läkemedel
o

Flytande läkemedel skickas inte med rörpost, eftersom det är svårt att utarbeta
en entydig regel, som skulle eliminera risken för fel som inverkar på
läkemedlets kvalitet, mellan biologiska läkemedel som förstörs genom att de
skummar och vanliga småmolekylära läkemedel som är flytande.

6.1.4 Förvaring av läkemedel

Då läkemedelstransporter anländer från sjukhusapoteket ska läkemedlen omedelbart
förflyttas till ändamålsenliga utrymmen, bort från korridorer och övriga öppna utrymmen, så
att obehöriga personer inte kommer åt att hantera läkemedlen. Läkemedel som ska förvaras
kallt ska placeras i kylskåp. Läkemedelsexpedieringarna granskas från medföljande forsedel,
som bestyrks med mottagarens underteckning (på VCS i fråga om narkotiska läkemedel med
underteckning av två personer) och om det framkommer brister eller annat anmärkningsvärt
i expedieringen, ska sjukhusapoteket kontaktas omedelbart. Forsedlarna förvaras på
avdelningen i 2 månader, och forsedlar som gäller narkotiska läkemedel förvaras på
avdelningen i minst 6 månader.

För förvaring av läkemedel ska det på arbetsenheterna finnas tillräckligt stora och
ändamålsenliga utrymmen – antingen låsbara läkemedelsskåp eller ett läkemedelsrum, som
helst ska vara utrustat med elektronisk passerkontroll. Därtill ska det för narkotiska preparat
finnas ett separat låsbart skåp eller fack. I läkemedelsrummet ska det alltid, om det bara är
möjligt, finnas kameraövervakning, i synnerhet om där finns många läkemedel som kan
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missbrukas. Läkemedel, som behövs vid brådskande akutvård eller återupplivning, kan på
arbetsenheter förvaras utanför läkemedelsskåpet eller läkemedelsrummet till exempel i
åtgärdsrum. Dessa kan även tillhöra den utrustning som har reserverats för akutvårds- eller
sjukvårdsgrupper som sänds till olycksplatser. Läkemedel, som används för behandling av
patienter hemma i samband med den s.k. hemsjukhusverksamheten, kan förvaras bland den
utrustning som har reserverats för arbetsenheten. Dessa läkemedel granskas regelbundet och
särskild uppmärksamhet fästs vid att läkemedlen alltid är användbara och vid behov snabbt
tillgängliga.

Arbetsenheterna kan själva bestämma hur många nycklar till läkemedelsskåpet eller
läkemedelsrummet som behövs och hur de ska förvaras på enheten; dock ska nycklarna och
passerkontrollen ordnas så att obehöriga inte har tillgång till läkemedlen. Särskild
uppmärksamhet bör fästas vid läkemedel som är förknippade med en risk för missbruk.
Läkemedel som finns i arbetsenheternas läkemedelsskåp är avsedda endast för patienternas
bruk.
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Figur 5 Det är förbjudet att ta läkemedel för eget bruk
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Patienternas egna läkemedel får aldrig placeras i arbetsenhetens läkemedelsskåp för delning
till andra på grund av patientsäkerheten och ovissa förvaringsförhållanden. Sådana läkemedel
kan returneras till sjukhusapoteket för förstöring. I samband med returneringen ska man
nämna att det är fråga om patienters egna läkemedel.

Läkemedel bör förvaras åtskilda från andra produkter och instrument. Medicinska gaser ska
förvaras i lodrät ställning och låsta med kedja. Om möjligt ska till exempel läkemedel som ges
peroralt och injektionsläkemedel förvaras på olika sidor av läkemedelsrummet. Vid
placeringen av läkemedel ska man även beakta andra eventuella risksituationer, t.ex.



Riskläkemedel (se punkterna Riskfyllda läkemedel och övriga riskläkemedel och
Läkemedel som ser likadana ut och låter likadant (LASA-läkemedel) förvaras om
möjligt

åtskilda

och

vid

behov

används

observationsmarkering

(t.ex.

riskläkemedelsetikett). Det finns skäl att begränsa tillgången till vissa riskläkemedel,
som till exempel kaliumkoncentrat.


Läkemedelskåpet ska gås igenom en gång om året, då man söker och märker eventuella
riskläkemedel



Läkemedel som ser likadana ut och/eller låter likadant (LASA = Look-Alike, SoundAlike) ska märkas tydligt och förvaras så att det inte finns risk för förväxling.



Läkemedel med olika styrkor (t.ex. morfin 2 mg/ml och morfin 20 mg/ml), ska märkas
och placeras så att det inte finns risk för förväxling.



Kort- och långverkande insulinampuller ska förvaras åtskilda.



Även risken för förväxling mellan entero- och depotpreparat, som upptas långsamt,
och kapslar och tabletter, som upptas snabbare, ska beaktas genom att preparaten
förvaras så åtskilda från varandra som möjligt.



Om det på arbetsenheten används de boendes personliga läkemedel, ska de märkas
tydligt (se punkt Patientens eller kundens personliga läkemedel) och förvaras
åtskilda, så att det inte finns risk för förväxling.

6.2 Läkemedlens förvaringsförhållanden
Läkemedel ska förvaras i väl tillförslutna originalförpackningar, skyddade mot solljus. . I
läkemedelsrummets planering ska externa och interna värmekällor (sol, belysning och
apparater som producerar värme) tas i beaktande, och tillräcklig kylning ska planeras i
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rummet så att rumstemperaturen hålls mellan 15 och 25 °C året runt. Märkningar görs inte på
läkemedelsförpackningarna, med undantag av öppnade preparat som håller öppnade en
begränsad tid. Läkemedel förvaras alltid i rätt temperatur enligt tillverkarens anvisningar och
förvaringstemperaturen

följs

upp

och

dokumenteras

varje

arbetsdag.

Förvaringstemperaturerna ska följas upp i kylskåp, i eventuellt svalskåp och i rumstemperatur
på alla enheter där läkemedel förvaras. Vid behov ska man kontrollera på läkemedlets
produktresumé eller genom att kontakta sjukhusapoteket eller läkemedelscentralen att
förvaringsförhållanden är korrekta.

Om arbetsenheten inte hör till ett automatiskt temperaturuppföljningssystem, ska
temperaturen

dokumenteras

på

temperaturuppföljningsblanketter,

som

finns

på

sjukhusapotekets extranetsidor, eller i arbetsenhetens eget häfte. Uppgifterna ska sparas ett
år. Vid temperaturuppföljningen rekommenderas att man använder en mätare som visar
minimi- och maximitemperaturer, så att man kan försäkra sig om att förvaringstemperaturen
är rätt till exempel under veckoslut. Den temperatur som kylskåpets digitala display visar är
inte tillräcklig om den inte har kontrollerats med en separat mätning. Om arbetsenheten hör
till ett automatiskt temperaturuppföljningssystem, ska enheten regelbundet granska och
godkänna de temperaturuppföljningsrapporter som systemet ger (t.ex. en gång per månad).

Specialinstruktioner som anges på läkemedelsförpackningarna (temperatur, skyddas mot
ljus/fukt/kyla) ska iakttas. Från läkemedelsförpackningar i kartong får inga delar rivas loss,
eftersom de kan vara försedda med hållbarhetstid och satsnummer. Halvfulla förpackningar
får inte slås samman, eftersom preparatens hållbarhetstider och tillverkningssatser kan vara
olika. Om läkemedel lånas från andra avdelningar i små mängder, ska man på
låneförpackningen tydligt skriva läkemedlets namn, satsnummer och hållbarhetstid.
Läkemedel, som har blivit oanvända och tagits ur sina originalförpackningar, ska förstöras
vederbörligt som läkemedelsavfall. Även tabletthalvor, som inte ges till patienten, ska
förstöras. De ska inte sättas tillbaka i läkemedelsburken eller blisterförpackningen.

Om läkemedel har

varit

i en lägre eller

högre temperatur

än den angivna

förvaringstemperaturen, ska man kontrollera användbarheten med sjukhusapoteket,
läkemedelscentralen eller läkemedelsfabriken.
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En oöppnad förpackning håller sig vid rätt hantering fram till det utgångsdatum som
tillverkaren anger. Ifall produktens hållbarhetstid förändras efter öppnande (t.ex. orala
lösningar eller ögondroppar), ska den förändrade hållbarheten enligt lagen anges på
läkemedelsförpackningen/bipacksedeln. När en förpackning öppnas ska den märkas tydligt
med öppningsdatum och, när det gäller produkter med kort hållbarhet, klockslag. Efter
öppnande eller perforering av injektionsflaskor påverkas hållbarheten av hanteringen (t.ex.
eventuella tillbehörs renhet och arbetsutrymmets luftrenhet) och av förvaringsförhållanden.
Ju fler perforeringar och administreringsgånger, desto större risk för mikrobkontamination.
På arbetsenheterna ska man iaktta läkemedelstillverkarens anvisningar och hela tiden följa
med skicket på öppnade förpackningar. I synnerhet när läkemedel administreras ska man
alltid kontrollera visuellt att inga förändringar har skett i läkemedlet t.ex. i fråga om färg, doft,
form

eller

utseende.

Det är på varje arbetstagares ansvar att upprätthålla god ordning i läkemedelsrummet, reagera
på risker i anknytning till medicineringssäkerheten eller på avvikande förvaringstemperaturer
när sådana observeras samt avlägsna oanvändbara läkemedel från lagret. Huvudansvaret för
att

upprätthålla

läkemedelsrummet

ligger

på

varje

enhet

hos

den

namngivna

läkemedelsansvariga, vars uppgifter beskrivs noggrannare i punkt 4.2 Personalens ansvar,
skyldigheter och arbetsfördelning.

6.3 Hantering och iordningställande av läkemedel
Ändamålsenliga lokaler och en korrekt utbildad personal, som behärskar de fastställda
arbetsmetoderna, följer anvisningar och använder ändamålsenliga instrument, är
förutsättningar för att läkemedelsbehandlingen ska kunna genomföras på ett hygieniskt sätt.

En korrekt förverkligad handhygien har en central roll då en eventuell mikrobkontamination
av alla läkemedelsformer ska förebyggas. Händerna hos personal i vårdarbete är täckta med
en riklig mikroflora och de bakterier som lever på huden är alltid redo att förflytta sig till
läkemedel som hanteras.

Iordningställande och delning av läkemedel på avdelning, poliklinik eller mottagning är i
främsta hand uppgifter som hör till legitimerade yrkesutbildade personer inom hälso- och
sjukvården (t.ex. farmaceut, sjukskötare). Till arbetsuppgifterna för en yrkesutbildad person
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inom hälso- och sjukvården med skyddad yrkesbeteckning (t.ex. närvårdare) kan höra att dela
enteralt doserade läkemedel och iordningställda injektionsläkemedel i patientdoser på de
arbetsenheter där det för verksamheten är ändamålsenligt och finns dokumenterat i
arbetsenhetens läkemedelsbehandlingsplan. Personalen ska följa upp effekterna av det
administrerade läkemedlet.

6.3.1 Situationer där läkemedel hanteras



Händerna desinficeras noggrant före och efter hantering av läkemedel samt efter varje
avbrott. Arbeta aseptiskt från rent till smutsigt.



Läkemedel

i

tablettform

delas

på

en

rengjord

arbetsyta.

Använd

desinfektionsmedel, till exempel A12t eller Easydes, för att rengöra arbetsytan.
Rengöring bör också göras efter att läkemedel har delats. Om du använder en bricka
för läkemedelsdelning, rengör även den. Tabletterna delas med desinficerade händer
med läkemedelssked eller pincett utan att vidröra läkemedlet med händerna.
Instrumenten torkas vid behov med en torr duk mellan varje läkemedelspreparat, om
det finns läkemedelsdamm eller –rester på dem, och tvättas alltid efter användning.
Om man är tvungen att vidröra läkemedlet med händerna, bör skyddshandskar
användas och tas bort omedelbart efter hantering av ifrågavarande läkemedel.
Händerna desinfekteras innan skyddshandskarna tas på och efter att de tas av.


Mynningen eller den gängade delen på en flaska med peroralt flytande läkemedel får
inte vidröras med fingrarna.



Undvik vid administrering av ögondroppar att vidröra patientens ögonfransar och
öga med pipettens eller droppflaskans mynning, så att doseraren inte kontamineras.



Dosera hudkräm först på ett underlag eller på en hand försedd med en ren handske
(inte direkt på handflatan eller handryggen) och först därifrån på patienten. Vid direkt
handkontakt utsätts såväl den kräm som är avsedd för patienten som den kräm som
blir kvar i förpackningen för mikrobkontamination.



Subkutana och intramuskulära injektioner administreras med desinficerade
händer. Injektionsstället bör desinficeras noggrant och desinfektionsmedlet ska torka
före injektionen.



Vid hantering av ampuller desinficera ampullens hals med minst 70% alkoholservett
före brytning. Du kan även använda samma servett för att bryta ampullens hals.
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När du iordningställer i.v.-läkemedel, använd LAF-skåp (se närmare i punkt 6.3.2
Användning av mikrobiologiskt skyddsskåp (LAF)), ifall ett sådant finns på
arbetsenheten. Desinficera händerna noggrant och använd skyddshandskar när du
iordningställer läkemedelslösningar. Om det inte finns ett LAF-skåp, använd även ett
kirurgiskt mun- och nässkydd. Iordningställda doser bör hållas okontaminerade ända
fram till patienten.



Eventuella stänk av läkemedel ska sugas upp i en torr duk och ytan rengöras med
allrengöringsmedel eller med tvättande desinfektionsmedel, till exempel Easydes.



Vid administrering av läkemedel behövs skyddshandskar när man vid dosering
av läkemedlet vidrör slemhinnor eller ett kontaminerat hudområde, när det finns risk
för kontakt med sekret, när ett läkemedel doseras till en isoleringspatient, när det finns
risk för läkemedelsstänk eller när man doserar till exempel flytande antibiotika eller
cytostatika.



Desinficera alltid händerna innan du vidrör patientens kanyl, infusionsslangens
kopplingsportar,

droppräknare

eller

perfusor.

Kopplingsportarnas

mikrobkolonisationer utgör en infektionsrisk. Utöver desinficering av händerna,
använd skyddshandskar vid behov enligt omdöme. Infusionsvägen/injektionsventilen
bör desinficeras med en steril, minst 70% alkoholservett eller med en desinficerande
kork

före

administrering

av

läkemedlet

eller

infusionen.

Infusionsvägen/injektionsventilen vidrörs endast med sterila tillbehör, alternativt
iakttas non-touch-teknik (=området som kräver sterilitet vidrörs inte eller vidrörs
endast med sterila tillbehör).

6.3.1.1 Delning av läkemedel
Läkemedel delas i patientspecifika doser enligt den aktuella läkemedelslistan. Delningen av
läkemedel i patientspecifika doser görs i ändamålsenliga utrymmen och förhållanden som
lämpar sig för arbetet, utan onödiga avbrott. I läkemedelsdelningen iakttas processen för säker
läkemedelsdelning (Figur 6). Processanvisningen gäller bäddavdelningsvård, med undantag
av intensivvårds- och övervakningsavdelningen. Anvisningen kan användas i tillämpliga delar
även på andra enheter. En lugn arbetsmiljö under delningen tryggar en felfri
läkemedelsbehandling och förbättrar patientsäkerheten. Delningen av läkemedel bör ske
under sådana tidpunkter då arbetstagarna är mest alerta. Under läkemedelsdelningen
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används ett markeringsband eller något motsvarande sätt för att säkerställa arbetsron vid
delningen.

Vid planeringen av rutinerna för läkemedelsdelning ska man beakta risken för förväxling
mellan läkemedel med liknande namn samt entero- eller depotpreparat, som tas upp
långsamt, och kapslar eller tabletter, som tas upp snabbare.

Patientens läkemedel kan delas i läkemedelskoppar, dosett eller dospåsar. HCI-läkemedel
eller läkemedel som innehåller narkotika delas till patienten strax före administreringen.
Preparat som inte har hållbarhet då de har tagits ur förpackningen (t.ex. frystorkade tabletter),
delas antingen i förväg i sin folieförpackning eller strax före administreringen. Cytostatika
delas separat till exempel i en läkemedelskopp med lock och en anteckning görs på locket,
likaså vad gäller tugg- och brustabletter samt andra läkemedel som inte kan sväljas. Förutom
de läkemedel som delas i dosett eller dospåsar ska man kontrollera om patienten har
läkemedel som ska delas separat, som till exempel läkemedel som tas som en kur.
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Figur 6 Processen för säker läkemedelsdelning

Då läkemedel delas på bricka bör man på avdelningen använda sig av dubbelkontroll. Det
reducerar antalet fel vid läkemedelsdelningen. Färdigt delade läkemedel ska förvaras i låsbara
utrymmen och förses med anteckningar så att ingen risk för förväxling uppstår i samband med
administreringen. På arbetsenheterna ska man i läkemedelsbehandlingsplanen ange
gemensam praxis för hur man förhindrar att läkemedel som delas i förväg administreras vid
fel tid och till fel patient. Sådan praxis kan vara till exempel att patientens namn och
tidpunkten för administreringen av läkemedlet antecknas på läkemedelskoppen. För att
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minska risken för farliga situationer har man på Vasa centralsjukhus övergått till att använda
läkemedelskoppar med enhetliga färger (Figur 7 Färgkodningen för p.o.-läkemedelskopparna
som används på Vasa centralsjukhus):

Morgon kl. 07:00-12:59

GUL

Lunch kl. 13:00-15:59

RÖD

Middag kl. 16:00-18:59

GRÖN

Kväll kl. 19:00-22:59

BLÅ

Natt kl. 23:00-06:59

GENOMSKINLIG

Figur 7 Färgkodningen för p.o.-läkemedelskopparna som används på Vasa centralsjukhus

Klockslaget behöver inte antecknas på koppen om det är fråga om husets ”normala” tidpunkter
för administrering av läkemedel kl. 8, 14 eller 20.

Läkemedelslistorna ska skrivas ut på varje enhet en gång per dygn för eventuella
undantagssituationer, som t.ex. el- eller ADB-avbrott. Det rekommenderas dock att
läkemedelsdelningen sker direkt från den uppdaterade läkemedelslista som finns på datorn.
Från och med hösten 2019 rekommenderas att man vid läkemedelsdelning använder
”Lääkkeenjako” (Läkemedelsdelning) i Esko.
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6.3.1.2 Krossning och halvering av tabletter
Ett läkemedel kan halveras, krossas och upplösas endast om det är tillåtet enligt tillverkarens
instruktioner för läkemedlet i fråga. Vid behov ska man kontrollera saken med
sjukhusapoteket, läkemedelscentralen eller öppenvårdens apotek. Innan tabletter eller
kapslar halveras eller krossas ska man ta reda på om någon annan lämplig läkemedelsform
finns tillgänglig (t.ex. oral suspension eller oral lösning, suppositorium eller injektion) och vid
behov kontakta den läkare som är ansvarig för patientens vård för bedömning av möjlighet att
ändra läkemedelsform. Läkemedel ska krossas och upplösas strax innan de förs till patienten.
För att undvika kemiska reaktioner i en lösning får den inte förvaras. Tillbehör som används
vid krossning och halvering ska rengöras efter varje läkemedel. På grund av interaktioner
mellan läkemedel och hjälpämnen får olika läkemedelspreparat inte krossas tillsammans och
krosset får inte under några omständigheter upplösas. Då ämnena reagerar sinsemellan kan
följden vara förlorad effekt och att nya, till och med skadliga, föreningar uppstår. Då läkemedel
krossas ska man beakta även att de fördelar som ytan medför går förlorade (lukt, smak,
irritation på slemhinnor, ljus- och fuktkänslighet). Krossning och upplösning antecknas i
patientens läkemedelslista.

Allmänna regler för krossning och halvering av läkemedelspreparat:



Om läkemedelspreparatet är försett med en delningsskåra går det i allmänhet att dela.



Entero- och depotpreparat får inte krossas och i regel inte halveras.



En vanlig pressad eller enkelt dragerad tablett kan nästan alltid krossas, men även då
ska man beakta t.ex. att arbetstagaren exponeras för läkemedelsämnet (allergiska
reaktioner, karcinogenitet, teratogenicitet, mutagenitet).



Hårda gelatinkapslar fyllda med fast ämne får inte krossas, men de kan ofta öppnas.



Mjuka, vätskefyllda gelatinkapslar kan perforeras med nål och pressas tomma på
innehåll, men allt läkemedel fås inte ut - många sådana här kapslar kan även lösas upp
i vatten.



Resoribletter får inte krossas, eftersom läkemedlet är avsett att absorberas genom
munhålans slemhinna till blodomloppet.



Om patienten har ett läkemedel som inte lämpar sig för att krossas, ska det ersättas
med en annan läkemedelsform eller ett annat preparat som kan krossas.
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6.3.1.3 Dubbelkontroll
Då läkemedel delas på bricka bör man använda sig av dubbelkontroll, eftersom det minskar
fel i samband med läkemedelsdelningen. Det bästa sättet att utföra dubbelkontroll är att två
skötare är närvarande vid läkemedelsdelningen.



Den assisterande skötaren/avdelningsfarmaceuten läser via patientsystemets
läkemedelsblad upp det läkemedel som ska delas och dosen samt kontrollerar att
ordinationen och administreringstiderna är korrekta.



Den skötare som doserar läkemedlet lägger läkemedlet i läkemedelskoppen och
meddelar namnet på läkemedlet och dosen.



Den assisterande skötaren kontrollerar på nytt att dosen motsvarar den ordination
som har angivits på läkemedelsbladet och kvitterar ”tarkistettu” ("kontrollerat"),
varvid

man

bekräftar

att

läkemedlet

delas

korrekt

(dubbelkontroll

av

läkemedelsdelning).

På det här sättet kan man samtidigt utföra dubbelkontroll av läkemedelsdelningens
dokumentation samt dubbelkontroll av läkemedelsdelningen. I synnerhet riskläkemedel ska
dubbelkontrolleras

innan

de

administreras

till

patienten

(t.ex.

insulin,

opiater,

antikoagulanter).

Om man i samband med läkemedelsdelningen inte utför dubbelkontroll, ska kontrollen
utföras så att den ena skötaren vid läkemedelsskåpet kontrollerar de läkemedel som den andra
har delat. Dessutom ska var och en i samband med att läkemedlet ges till patienten säkerställa
att läkemedlet är korrekt, men det kan inte ersätta dubbelkontrollen. Dubbelkontroll ska också
göras vid delning av narkotiska preparat och läkemedel som ska iordningställas. Det
rekommenderas att dubbelkontroll av läkemedel, som ska iordningställas, utförs på följande
sätt:

•

Den ena sjukskötaren skriver ut från Esko etiketter för patientens i.v.-, i.m.- och s.c.läkemedel (enligt avdelningens praxis), på vilka patientens namn och läkemedlets
uppgifter skrivs ut.

•

Samma skötare, som skrev ut etiketterna, plockar färdigt fram läkemedlen, som ska
iordningställas, och infusionsvätskorna, som behövs för att göra utspädningen.
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•

Den andra skötaren kontrollerar efter detta från Eskos läkemedelsblad eller från Eskos
läkemedelsdelning att läkemedlen är korrekt plockade och etiketterna korrekt
utskrivna (rätt patient, rätt läkemedel, rätt styrka, rätt spädningsvätska, rätt
administreringstidpunkt) och iordningställer läkemedlen efter detta. På så sätt
kontrolleras läkemedlen av två personer.

6.3.1.4 Iordningställande av läkemedel
Man strävar efter att iordningställande av intravenösa läkemedel i mån av möjlighet
koncentreras till sjukhusapoteket eller läkemedelscentralen. För närvarande är främst
iordningställandet

av

cytostatika

och

vissa

andra

riskpreparat

koncentrerat

till

sjukhusapoteket eller läkemedelscentralens tillverkningslaboratorium. Tillverkningen av 1,5
grams cefuroximsprutor och piperacillin 4 g/tazobactam 0,5 g-lagenulor har koncentrerats till
sjukhusapotekets renrum. Dessutom ska iordningställande av produkter som klassificeras
som riskpreparat få utvidgad koncentrering. Enheterna kan fråga sjukhusapoteket om
möjligheten att överföra iordningställandet av egna riskpreparat till apoteket.

Ett läkemedel kan iordningställas på arbetsenheten i enlighet med instruktioner som ges av
läkemedelstillverkaren eller den som innehar försäljningstillstånd och av sjukhusapoteket
eller läkemedelscentralen. Då bör utrymmena och förhållandena vara lämpliga och
ändamålsenliga. Vid iordningställande av läkemedel är ett aseptiskt arbetssätt ett absolut
krav: man bör vara särskilt noggrann med handhygienen och att de tillbehör och metoder som
används är rena.



Desinfektera händerna och använd fabriksrena handskar.



Desinfektera alla genomföringsmembran med 80 % alkohol.



Ta nödvändiga instrument (sprutor, nålar, kanyler osv.) ur deras förpackning precis
innan användningen. Vid användning av LAF-skåp sprayas förpackningarna med 70
% etanol och sätts oöppnade i skåpet.



Undvik att lämna en öppen nål i en injektions- eller infusionsflaska, eftersom det
förorsakar en mikrobkontaminationsrisk.



Hantera en flergångsnål med kork aseptiskt, eftersom den utsätts för många
fingerkontakter.
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Vidrör inte spetsarna på blandningskanyler eller injektionsportar för slangar med
fingrarna.

Iordningställandet av läkemedel för infusion och injektion ska i första hand ske i separata
arbetsutrymmen som är planerade för detta användningsändamål, t.ex. LAF- (laminär
luftströmning) eller säkerhetsskåp. Särskild uppmärksamhet ska fästas vid korrekt arbetssätt
och vid att läkemedel, hjälpämnen, lösningar samt förpackningsmaterial och vätskeslangar är
kompatibla. Den mikrobiologiska, kemiska och fysikaliska hållbarheten hos läkemedel bör
också iakttas vid iordningställandet av läkemedel. Dessutom bör man försäkra sig om att den
iordningställda lösningen förvaras på ett vederbörligt sätt och att den används inom den
utsatta tiden samt att lösningen förses med vederbörlig information. För alla läkemedel ska
man använda dubbelkontroll av läkemedel och dosering. Infusionspåsar, sprutor och övriga
tillbehör som innehåller läkemedel märks med en etikett med åtminstone följande uppgifter:



Det tillsatta läkemedlets namn och mängd



Använd spädningsvätska, om läkemedlet inte har tillsatts direkt i infusionspåsen



Tidpunkten för tillsatsen av läkemedel (datum och klockslag)



Patientens identifieringsuppgifter (namn och personnummer)



Tillverkarens namn

Perorala läkemedel som ska förberedas i läkemedelsspruta iordningställs i en per os-spruta
och intravenösa läkemedel iordningställs i i.v.-sprutor med luerkoppling. Sprutorna ska i
första hand märkas med läkemedelsetiketter som skrivs ut från patientdatasystemet. Etiketten
måste alltid innehålla patientens namn och namnet på läkemedlet eller det verksamma ämnet
samt styrkan, som sprutan innehåller.

Särskild uppmärksamhet bör fästas vid arbetssäkerheten vid hantering av radioaktiva
läkemedel eller cytostatika. Vid iordningställande av läkemedel iakttas förordningen om
förebyggande av olyckor på grund av vassa instrument inom hälso- och sjukvården.

Förfaringssätten vid iordningställandet av läkemedel dokumenteras i arbetsenhetens
läkemedelsbehandlingsplan. Även i öppenvården och i hemliknande boendeenheter
dokumenteras

principerna

för

iordningställande

av

läkemedel

i
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läkemedelsbehandlingsplanen. Iordningställandet av vacciner behandlas i kapitel 12.1
Anordnande av vaccination, vaccinering och hantering av vacciner.

6.3.2 Användning av mikrobiologiskt skyddsskåp (LAF)

Anvisningar för användning av mikrobiologiskt skyddsskåp finns på sjukhusapotekets
extranetsidor.

Iordningställande av läkemedel i skyddsskåp
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6.4 Administrering av läkemedel
Varje patient som är inskriven på ett somatiskt sjukhus och ges läkemedelsbehandling ska
vara försedd med ett ID-armband. Vid behandling av patienter bör varje anställd dessutom
kontrollera patientens identitet genom att be patienten bekräfta sin identitet. Vid
administrering av läkemedel ska dubbelkontroll tillämpas för att säkerställa att patienten ges
korrekt läkemedel, och läkemedel administreras alltid direkt till patienten, inte till platser.

Då ett läkemedel administreras ska åtminstone följande punkter på kontrollistan bekräftas:
•

Patienten - identifiera
–

•

Läkemedel/dos/styrka/tid - kontrollera
–

•

Fråga patientens namn och födelsetid, se på ID-armbandet

Jämför läkemedel, dos, styrka och tidpunkt med läkemedelslistan

Administreringssätt/-väg – granska
-

•

Granska administreringssätt och -väg

Medicinering………....meddela
–

Berätta för patienten vilka läkemedel du ger

Läkemedel ska under inga omständigheter ges utan att ovannämnda frågor har genomgåtts.
Noggrannare anvisningar för identifiering av patienter finns i verksamhetshandboken.
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6.4.1 Principer som ska iakttas vid numrering av rum och patientplatser

Vid numrering av rum och patientplatser ska följande principer iakttas i Vasa
sjukvårdsdistrikt:



Den första sängen invid dörren är nummer 1.



Om det finns sängar på båda sidor av dörren inleds numreringen från vänster och löper
medsols.



Enheterna bör dessutom klart och tydligt fastställa hur sängar i korridorer numreras.

Enheter som på grund av tekniska orsaker inte kan övergå till en enhetlig numrering av
patientplatser bör fästa särskild uppmärksamhet vid att numreringen anges klart och tydligt.
(Till exempel A4:ans lapp på väggen)

6.5 Säkerhet vid blodtransfusion
I enheternas läkemedelsbehandlingsplan ska de sätt med vilka man kan trygga ett säkert
genomförande av blodtransfusionsvård beaktas. Vid blodtransfusioner är det speciellt viktigt
att beställa rätt blodpreparat för rätt patient. Dessutom bör särskild uppmärksamhet fästas
vid identifieringen av patienten och blodpreparatet. Blodpreparatet kontrolleras alltid av två
olika yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, innan blodpreparatet ges till
patienten enligt de instruktioner som har givits för preparatet (FRK: Handbok för
blodprodukter 2021). Mer information om blodtransfusioner hittar man via Terveysportti i
Verivalmisteiden käytön opas (Handbok för användning av blodprodukter) och Verensiirtoopas (Handbok för blodtransfusioner) (på finska).

6.6 Överföring av medicineringsuppgifter till en annan vårdplats
Särskild uppmärksamhet bör fästas vid läkemedelsbehandlingens kontinuitet när en patient
överflyttas

till

en

annan

vårdplats

eller

utskrivs

till

hemmet.

Uppdaterade

medicineringsuppgifter, som följer med patienten, är av största vikt vid genomförande av
säker läkemedelsbehandling. Läkemedelslistan bör uppdateras före överflyttning av den
behandlande läkaren (se 7.1 Kontroll av att läkemedelslistan är uppdaterad) och skickas till
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den fortsatta vårdplatsen i skriftlig form eller, om datasystemet tillåter (enhetligt
patientdatasystem

mellan

vårdenheterna),

elektroniskt.

Dokumentation

av

läkemedelsbehandling har instruerats beträffande akuten i kapitel 0, operationsavdelningen
samt intensivvårds- och övervakningsavdelningen i kapitel 0 samt psykiatriska jouren i kapitel
0.

Innan en patient överflyttas till en annan vårdplats, är det bra att försäkra sig om att den
mottagande vårdenheten har tillgång till alla läkemedel som patienten behöver. I synnerhet
om patienten överflyttas från specialsjukvården till en vårdenhet inom primärvården, om
patienten omfattas av maskinell dosdispensering (se punkt 10.3) eller om patienten använder
läkemedelspreparat med specialtillstånd, finns det skäl att kontrollera saken. Då en patient
skrivs ut från sjukhuset, ska man försäkra sig om att han/hon har möjlighet att hämta ut de
ordinerade läkemedlen från apoteket. Om patienten skrivs ut utanför apotekens öppettider,
ska läkemedelsbehandlingens kontinuitet säkerställas genom att dela patienten en tillräcklig
mängd läkemedel fram till det att han/hon kan hämta den ordinerade medicineringen från
apoteket.

Med läkemedlet ska följande uppgifter ges till patienten (Fimea 6/2012):



patientens namn



läkemedlens namn och användningsändamål



doseringsanvisningar



förvaringsanvisningar.

Hos en patient som får ett specialtillståndspreparat bör man uppmärksamma att
specialtillståndets behandlingstid är 30 dygn, och trots att snabbtillstånd kan fås på 1-2 dygn
är det dyrare för patienten och preparatet kan beställas till det privata apoteket först när
tillstånd har beviljats. Mer om specialtillståndspreparat i punkt 3.6 Specialtillståndspreparat,
läkemedel avsedda för kliniska läkemedelsprövningar, jourförpackningar och läkemedelsprov .

Ett skriftligt sammandrag av den läkemedelsbehandling som har getts till patienten samt
anvisningar om fortsatt behandling ska utan dröjsmål ges till både patienten och den enhet
som ansvarar för den fortsatta behandlingen, om inte patienten uttryckligen nekar till detta.

75

6.7 Dokumentation av genomförande av läkemedelsbehandling på Vasa
centralsjukhus
6.7.1 Dokumentation av administrering

Dokumentation av läkemedelsbehandling på Vasa centralsjukhus sker huvudsakligen i
patientdatasystemet Esko. Administreringen av alla läkemedel som ges till patienten ska
dokumenteras på läkemedelsbladet i ESKO, i ”Lääkkeenjako”–vyn (Läkemedelsdelning) med
funktionen ”Antokirjaus” (Dokumentation av administrering), eller i HoiTu-programmet
direkt efter administreringen av läkemedlet. Administreringen får inte dokumenteras i förväg.
Om administreringsdokumentationen är felaktig, måste den korrigeras omedelbart när felet
upptäcks. Om patienten inte får ett läkemedel, ska man i rullgardinsmenyn vid ”Antokirjaus”
(Dokumentation av administrering) välja ”Ei saanut lääkettä” (Fick inte läkemedlet), varvid
samma text visas med ifrågavarande tidsstämpel på läkemedelslistan.

Studerande har inte rätt att dokumentera administreringen på läkemedelslistan i eget namn,
eftersom det måste framgå vem som är juridiskt ansvarig för administreringen av läkemedlet
(se bilaga 6).

Särskild uppmärksamhet bör fästas vid administreringsdokumentation av följande läkemedel
(riskläkemedel): narkotiska preparat, insulin, Marevan, opioider, läkemedel som doseras
epiduralt, engångsdos, premedicinering, hemostater som används i samband med operation,
läkemedel som tas t.ex. en gång per månad (annars syns följande administreringstidpunkt inte
rätt). Narkotiska preparat dokumenteras dessutom på N-kortet (Figur 8 Kort över förbrukning
av narkotiska preparat, dvs. N-kortet) och dokumentation av insulin har instruerats närmare i

en separat anvisning i kapitel 6.7.1.1 6.7.1.1 Dokumentation av insulin i patientdatasystemet
Esko.
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Figur 8 Kort över förbrukning av narkotiska preparat, dvs. N-kortet.

6.7.1.1 Dokumentation av insulin i patientdatasystemet Esko
Patientens insulinbehandling ska dokumenteras i patientdatasystemet Esko på följande sätt:

Patientens blodsockervärde dokumenteras i fysiologiska mätningar och det administrerade
insulinet och mängden dokumenteras i meddelandefältet. Dessutom ska administreringen av
insulinet dokumenteras på läkemedelsbladet i Esko. Dubbeldokumentation är motiverad när
det är fråga om riskläkemedel. Genomförandet av insulinbehandling har instruerats närmare
i bilaga 5 Riktlinjer för diabetikers läkemedelsbehandling.
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6.7.1.2 Dokumentation av blodtransfusioner och produkter med satsuppföljning
Vid blodtransfusioner dokumenterar man i vårdplanen tidpunkten för inledning och kvitterar
avslutningen, samt dokumenterar observationer av patientens mående under och efter
blodtransfusionen.

I samband med administreringsdokumentation av läkemedelspreparat som innehåller
beståndsdelar av blod sparas produktens satsuppgifter (satsnummer, t.ex. Lot. X123X1234) i
patientuppgifterna i fältet ”Vapaamuotoinen selite antokirjaukselle” (Fritt formulerad
förklaring till dokumentation av administrering) i Esko (Figur 9 Dokumentation av
administrering av produkter med satsuppföljning i Eskos läkemedelsdel.) eller i fältet ”Lisätietoja”

(Tilläggsuppgifter) i HoiTu.

Figur 9 Dokumentation av administrering av produkter med satsuppföljning i Eskos
läkemedelsdel.
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Figur 10 Dokumentation av administrering av produkter med satsuppföljning i HOITUprogrammet.

På vissa enheter används ett annat patientdatasystem än Esko, och läkemedelsbehandlingen
dokumenteras

under

patientens

behandlingstid

i

det

(t.ex.

intensivvårds-

och

övervakningsavdelningen, operationsavdelningen, hjärtstationen och förlossningssalen).

6.7.2 Riktlinjer för genomförande av säker läkemedelsbehandling

För att garantera patientsäkerheten har man kommit överens om gemensam praxis, som ska
iakttas vid dokumentationen av läkemedelsbehandlingen på varje enhet.

RIKTLINJER:

1. Utredning av patientens aktuella hemmedicinering bör påbörjas på enheten
omedelbart när patienten anländer till enheten. Kortfattat betyder detta att den
aktuella listan gås igenom tillsammans med patienten eller den anhöriga på den enhet
varifrån patienten ska överflyttas. Medicineringsuppgifterna dokumenteras på
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läkemedelsbladet i Esko. När hemmedicinerna har utretts efter bästa förmåga,
dokumenterar läkaren, sjukskötaren eller farmacisten i patientdatasystemet att
medicineringen har uppdaterats samt observationer i anknytning till denna. Patienter
som kommer till sjukhuset via akuten ska åtminstone ha med sig information om
huruvida hemmedicineringen har utretts eller inte, var eventuella uppgifter om
hemmedicineringen finns och från vilka källor medicineringen har utretts. Vid behov
fortsätter utredningen av hemmedicineringen på bäddavdelningen. På de enheter som
huvudsakligen använder ett annat patientdatasystem bör den uppdaterade
medicineringen, som patienten ska fortsätta på den mottagande enheten eller hemma,
vara tydligt dokumenterad i överflyttningsskedet, och den mottagande enheten bör
tydligt informeras om var uppgifterna om den uppdaterade medicineringen finns.
2. På poliklinikerna dokumenterar man på läkemedelsbladet nya läkemedel som tas i
användning, gör ändringar på läkemedelslistan och tar bort läkemedel som har
avslutats.
- Det är på den avsändande enhets ansvar att utreda och dokumentera
hemmedicineringen för patienter som kommer för undersökning eller åtgärd, samt
dokumentera eventuella pauser i medicineringen och informera patienten.
3. Läkemedelsordinationer dokumenteras endast på läkemedelsbladet i Esko, i HOITUprogrammet eller i läkemedelsdelen i något annat elektroniskt patientdatasystem som
avdelningen använder. Läkaren dokumenterar alla nya läkemedelsordinationer direkt
i datasystemen. På kirurgiska enheter ligger ansvaret för läkemedelsordinationen på
den läkare som utför åtgärden. Ordinationen dokumenteras på läkemedelsbladet i
patientdatasystemet. Vid ordination bör man i mån av möjlighet använda sig av
förvalda läkemedelsordinationer.
-

endast i undantagsfall dokumenterar en skötare, befullmäktigad av läkaren som
ordinerar

läkemedlet,

ordinationen

i

realtid

i

läkemedelsdelen

i

patientdatasystemet. Läkaren meddelar härvid läkemedelsordinationen muntligt
till skötaren och skötaren säkerställer patientsäkerheten genom att upprepa
läkarens läkemedelsordination och genom att i samband med läkemedels
interaktionsvarningar kontrollera med läkaren att läkemedlet är lämpligt för
patienten.
4. Skötaren kvitterar ändringarna i medicineringen genom att trycka på ”Kuittaa
muutokset” (Kvittera ändringarna) i ESKOs läkemedelsdel, i samband med nästa
läkemedelsadministrering när de ordinerade ändringarna har gjorts (till exempel
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läkemedel har tagits bort från delade läkemedel, läkemedelsplåster har tagits bort från
huden eller engångsdos har getts till patienten).
5. Den ordinerande läkaren bör meddela muntligt till skötaren
-

om patienten måste få ett nytt ordinerat läkemedel omedelbart eller före nästa
läkemedelsdelning

-

om ändringar har gjorts i medicineringen efter kl. 13 och ska genomföras före nästa
läkemedelsdelning (avslutning, pausering, dosökning av läkemedel el.dyl.).

6. Läkemedelsdelningen sker under dagtid och görs direkt i läkemedelsdelen i
patientdatasystemet. Enheter som använder Esko använder Eskos läkemedelsdelning
för att säkerställa att alla läkemedelsändringar genomförs.
7. Läkemedelslistorna ska skrivas ut på varje enhet en gång per dygn (på grund av
eventuella

infraproblem).

Utskrivningstiden

definieras

i

avdelningens

egen

läkemedelsbehandlingsplan.
8. Administreringen av alla läkemedel som ges till patienten ska dokumenteras i det
elektroniska patientdatasystemet omedelbart efter administreringen av läkemedlet.
Administreringen får inte dokumenteras i förväg. Även administreringen av sådana
läkemedel som patienten tar själv (t.ex. inhalationer) ska dokumenteras. Då bekräftas
intag av läkemedlet genom att fråga patienten. Dokumentationen görs när patienten
säger att han/hon har tagit läkemedlet, och vid ”Antokirjaus” (Dokumentation av
administrering) ska rutan ”Potilas ottanut lääkkeen itse” (Patienten tagit läkemedlet
själv) kryssas i. Vid dokumentation av administrering rekommenderas användning av
funktionen ”Lääkkeen anto” (Administrering av läkemedel) i ”Lääkkenjako”-vyn
(Läkemedelsdelning).
9. Då en patient skrivs ut och vid överflyttning till annan inrättning görs behövliga
läkemedelsändringar, så att listan består av den gällande hemmedicineringen. Läkaren
bör ta ställning till läkemedel som är på paus, och pausens längd ska dokumenteras.
Läkaren godkänner den uppdaterade läkemedelslistan med knappen ”Hyväksy”
(Godkänn) i ESKOs läkemedelsdel och tar ställning till eventuella oklarheter i
uppdateringen samt skickar läkemedelslistan till Kanta. Till patienten ges en utskrift
av läkemedelsbehandlingen vid utskrivning eller överflyttning av patienten till en
annan organisation.
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Figur 11 Funktionen ”Muuttunut” (Ändrad) på läkemedelsbladet i ESKO visar att det har gjorts
ändringar i läkemedelslistan (lagts till/tagits bort/ändrats doser).

6.7.2.1 Dokumentation av läkemedel på akutpolikliniken
Anvisning för läkare för ordination av läkemedel på akutpolikliniken
1. Nya läkemedelsordinationer ska skrivas in i Eskos läkemedelsdel. Enligt våra
linjedragningar ska ordinationer matas in i läkemedelsdelen, så med andra ord skriver läkaren
in de nya ordinationerna i Eskos läkemedelsdel.

Dessutom ska en ”Lääkemääräys”

(Läkemedelsordination) matas in i Anywherium. I ”Jatkohoito-ohjeet” (Anvisningar om
fortsatt vård) i HoiTu ska man skriva t.ex. ”läkemedelsbehandlingen fortsätter enligt
läkemedelslistan i ESKO”. Om en sjukskötare på akuten har satt in ordinerade läkemedel på
läkemedelslistan

som

”kerta-annos”

(engångsdos)

för

att

kunna

dokumentera

administreringen före fortsatt vård och ordinationer, ska denna läkemedelsordination ändras
till ”vuorokausiannostus” (dygnsdosering) om läkemedlet ska fortsätta.
2. Den behandlande läkaren på akuten ska ta ställning till medicineringen tills läkaren
på den mottagande enheten rondar. Det måste tydligt framgå hur hemmedicineringen
och sjukhusmedicineringen forsätter på den fortsatta vårdplatsen.
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a. Om hemmedicineringen har utretts (Kanta och patientintervju), skriver man i
”Jatkohoito-ohjeet” (Anvisningar om fortsatt vård) att hemmedicineringen forsätter
enligt läkemedelslistan och godkänner läkemedelslistan genom att trycka på ”Hyväksy
lääkelista” (i läkemedelsdelen). OBS! När man hänvisar till att hemmedicineringen
fortsätter enligt läkemedelslistan är det viktigt att man har utrett läkemedelslistan
enligt bästa förmåga! Utredning av hemmedicineringen kan göras av sjukskötare eller
farmaceut, men godkännande bör göras av läkaren.
b. Om hemmedicineringen är oklar bör den behandlande läkaren ta ställning till hur
medicineringen fortsätter tills hemmedicineringen har utretts ordentligt och läkaren
på den fortsatta vårdplatsen har tagit ställning till medicineringen. I detta fall skriver
man i ”Jatkohoito-ohjeet” (Anvisningar om fortsatt vård) med vilka hemmediciner
man fortsätter tills vidare och annan viktig information gällande hemmedicineringen
och sjukhusmedicineringen.
c. Detta är på läkarens ansvar och bör göras för varje patient! Annars faller det ansvaret
för patientens medicinering på sjukskötaren på den mottagande enheten och det är
inte juridiskt rätt. Detta äventyrar även patientsäkerheten!
6.7.2.2 Dokumentation av läkemedelsbehandling vid överflyttningsskede
intensivvårds- och övervakningsavdelningen samt operationsavdelningen

på

Operationsavdelningen



Den preoperativa polikliniken dokumenterar patientens hemmedicinering på
läkemedelsbladet i ESKO.
o

Den preoperativa polikliniken eller operationsavdelningen pauserar inte i
läkemedelsdelen i ESKO patientens hemmediciner som patienten inte har
tagit på operationsdagen



Dokumentationen på operationsavdelningen sker på anestesiformuläret



På anestesiformuläret dokumenteras anvisningarna för patientens behandling
efter operationen



o

smärtstillande läkemedel

o

hemmediciner som ska ges på operationsdagens kväll

o

övriga medicinerings- och vårdanvisningar

De ordinationer som har dokumenterats på anestesiformuläret är i kraft fram till
den första morgonen efter operationen
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Den behandlande läkaren uppdaterar medicineringen och vårdanvisningarna
morgonen efter operationen

Intensivvårds- och övervakningsavdelningen

När en patient överflyttas från intensivvårds- och övervakningsavdelningen till fortsatt vård,
sparas utskrivningsrapporten från intensivvårds- och övervakningsavdelningens datasystem
(Clinisoft) automatiskt i ESKO i PDF-format. I utskrivningsrapporten dokumenteras separat
om patientens gällande medicinering finns i utskrivningsrapporten från Clinisoft eller i ESKOs
läkemedelsdel.
När en patient överflyttas till fortsatt vård från intensivvårds- och övervakningsavdelningen
ska patientens gällande läkemedelsbehandling gås igenom med sjukskötaren på den
mottagande

enheten.

Efter

rapporteringen undertecknas

utskrivningsrapporten

av

sjukskötaren på intensivvårds- och övervakningsavdelningen samt sjukskötaren på den
mottagande enheten.
Patienter som är på anestesiläkarnas vårdansvar

Läkemedelsbehandlingen

för

patienter

som

är

på

anestesiläkarnas

vårdansvar

(intensivvårdspatienter, en del av övervakningspatienterna) dokumenteras under vårdtiden
på intensivvårds- och övervakningsavdelningen i datasystemet Clinisoft. När en patient
överflyttas till fortsatt vård från intensivvårds- och övervakningsavdelningen är patientens
gällande

medicinering,

som

ges

regelbundet

och

vid

behov,

dokumenterad

i

utskrivningsrapporten från datasystemet Clinisoft.
På den mottagande enheten överförs medicineringen till läkemedelsdelen i ESKO. Dessutom
sätts de hemmediciner som patienten använde innan vårdperioden på intensivvårds- och
övervakningsavdelningen på paus tills vidare. Patientens hemmedicinering utreds på den
mottagande enheten, om medicineringen inte har utretts på intensivvårds- och
övervakningsavdelningen.
Patientens läkemedelsbehandling genomförs på den mottagande enheten i enlighet med
utskrivningsrapporten från intensivvårds- och övervakningsavdelningen tills läkaren på den
mottagande enheten tar ställning till och godkänner läkemedelsbehandlingen som används
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efter vårdtiden på intensivvårds- och övervakningsavdelningen. Man bör ta ställning till
patientens läkemedelsbehandling på den första läkarronden efter överflyttningen eller
tidigare om patientens tillstånd förändras avsevärt.
Hemmedicineringen som patienten använde innan sjukhusvård kan avvika avsevärt från den
medicinering som används efter vårdtiden på intensivvårds- och övervakningsavdelningen.
Det är på läkarens ansvar på den mottagande enheten att ta ställning till om läkemedel, som
patienten använde innan sjukhusvård, ska påbörjas på nytt eller avslutas. Den mottagande
enheten ansvarar för patientens läkemedelsbehandling under den fortsatta vården samt vid
utskrivningsskedet (VCS handbok i säker läkemedelsbehandling, bilaga 3).
Patienter som är på inremedicinläkarnas och neurologernas vårdansvar

Läkemedelsbehandlingen för patienter som är på inremedicinläkarnas och neurologernas
vårdansvar dokumenteras på intensivvårds- och övervakningsavdelningen i ESKOs
läkemedelsdel. När en patient överflyttas till fortsatt vård från intensivvårds- och
övervakningsavdelningen är patientens gällande medicinering, som ges regelbundet och vid
behov, dokumenterad i ESKOs läkemedelsdel.
Inremedicinska och neurologiska patienter kan i vissa fall skrivas ut direkt från intensivvårdsoch övervakningsavdelningen. Om en patient skrivs ut från intensivvårds- och
övervakningsavdelningen, ska inremedicinläkaren eller neurologen uppdatera och godkänna
patientens medicinering innan patienten skrivs ut.
Sjukskötarens uppgift på intensivvårds- och övervakningsavdelningen är att gå igenom den
nya läkemedelslistan tillsammans med patienten och vid behov ge handledning i nya
läkemedel. Vid utskrivning bör patienten få med sig en uppdaterad läkemedelslista och
pappersversioner av e-recept.
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6.7.2.3 Dokumentation av läkemedel på psykiatriska jouren
Före mötet med läkaren

1. En skötare går igenom hemmedicineringen med patienten/de anhöriga eller tar reda
på den till exempel från hemsjukvården/vårdhemmet (Obs! Listor från HVC är ofta
inte uppdaterade, även de måste gås igenom separat tillsammans med patienten). Om
patienten inte kommer ihåg sina läkemedel, och det inte går att utreda dem,
dokumenteras

den

uppgiften

och

läkaren

informeras.

Utredningen

av

hemmedicineringen görs på papper innan läkaren träffar patienten. Utredningen av
läkemedelslistan fortsätter vid behov på avdelningen.
2. ESKO läkemedelslista tas i bruk då beslut har fattats om fortsatt vård av patienten på
psyk. öppen- eller avdelningsvård. För patienter som skrivs ut, för vilka vården inte
fortsätter inom psyk. specialområdet, behöver läkemedel inte dokumenteras på
läkemedelsbladet i ESKO.
3. Skötaren dokumenterar patientens riskuppgifter (allergier, överkänsligheter) i
vårdplanen. Vid behov används också Marevan- och insulinkortet samt vaccindelen på
läkemedelsbladet i ESKO.

Mötet med läkaren

1. För patienter som blir kvar för avdelnings- eller poliklinikvård dokumenterar läkaren
nya läkemedel och ändrade doser direkt i läkemedelslistan i ESKO. Från
läkemedelslistan tar läkaren bort också de läkemedel som avslutas och godkänner den
färdiga läkemedelslistan.
2. Pausering av läkemedel används endast då man vill pausera ett läkemedel till exempel
under en antibiotikakur. Orsaken till pausen samt dess längd ska dokumenteras.
3. De

läkemedel

som

ska

ges

på

psyk.

jouren

dokumenterar

läkaren

på

specialområdesbladet i patientjournalen eller på läkemedelsbladet i ESKO och
informerar skötaren muntligt om detta. Skötaren dokumenterar administreringen av
läkemedlet i patientjournalen eller på läkemedelsbladet i ESKO.
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Efter besöket

1. Hemmedicineringen för en patient som överflyttas till avdelnings- eller poliklinikvård
dokumenteras av skötaren eller läkaren på läkemedelsbladet i ESKO. Om en patient
har slutat använda ett läkemedel på eget initiativ, dokumenteras orsaken till
avslutandet som en anmärkning på läkemedelslistan. Skötaren informerar läkaren om
att läkemedelslistan är uppdaterad. Läkaren godkänner läkemedelslistan.
2. Om arbetssituationen på psyk. jouren kräver sköts uppdateringen av läkemedelslistan
i ESKO av avdelningen. Läkemedelslistan ska dock gås igenom tillsammans med
patienten.

6.7.3 Anvisning för dokumentation av vätske- och näringsbehandling

Uppföljning av en tillräcklig närings- och vätskebehandling av patienten under sjukhusvård
är på vårdpersonalens ansvar. För att säkerställa god vård måste instruktionerna och
dokumentationen vara enhetligt utförda. Vid uppföljning av vätskebehandling dokumenteras
peroral nutrition, spädningsvätska för antibiotika och övriga läkemedel, blodprodukter och
i.v.-vätskebehandling.

Läkarens uppgifter



Dokumenterar

vid

”lääkärin

määräykset”

(läkarens

ordinationer)

i

Esko

instruktioner för genomförande av patientens närings- och vätskebehandling för de
patienter, vars vårdbehov kräver det.


Ordinationen av vätskebehandling bör dokumenteras med tillräcklig noggrannhet.
Ordinationen

bör

innehålla

den

totala

vätskemängden

och

eventuell

vätskesubstitution för ett dygn. T.ex. total vätskemängd 2500 ml/dygn,
vätskesubstitution med t.ex. Ringer (med beaktande av patientens totala
vätskebehandling max. 2500 ml).


Ordinationen bör innehålla uppgifter om hur länge ordinationen är i kraft eller när
en ny bedömning ska göras.



Tillräckliga instruktioner bör finnas beträffande näringens konsistens (t.ex. flytande,
mjuk) och den tillåtna mängden p.o. samt hur snabbt p.o.-intaget kan ökas.
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Vid

näringsproblem

konsulteras

näringsterapeuten,

vid

sväljningsproblem

talterapeuten.


En bedömning av närings- och vätskebehandlingens fortsättning görs dagligen, om
inte annat har överenskommits.

Skötarens uppgifter



Skötarna genomför vätskebehandling i enlighet med läkarens ordinationer och
instruktioner.



Vätskeuppföljningen påbörjas för de patienter vars näringstillstånd eller vätskeintag
måste följas upp, i ett så tidigt skede som möjligt. Skötaren kan påbörja uppföljningen
innan läkaren har gett ordinationen. Det vill säga, när läkaren har ordinerat den
totala vätskemängden, eller när en sjukskötare upptäcker att uppföljning behövs, tas
vätskelistan i bruk. Vätskeuppföljningen sker med hjälp av vätskelistan i Eskos
fysiologiska mätningar, och en noggrannare näringsuppföljning sker med en separat
uppföljningsblankett för mat och dryck.



I den totala vätskemängden ingår utöver peroral nutrition i.v.-antibiotika,
blodprodukter och i.v.-vätskebehandling.



Vätske- och näringsuppgifterna dokumenteras i Eskos fysiologiska mätningar.



Skötaren bör ta upp bekymmer i anknytning till patientens vätske- och
näringsbehandling i ett tidigt skede med den behandlande läkaren eller
näringsterapeuten.

Särskilt att observera



Vid behandling av vissa patientgrupper bör särskild uppmärksamhet fästas vid
substitutionsvätskor, t.ex. beträffande diabetiker och patienter med stroke eller
hjärtsvikt. Då bör man vara extra observant med glukosvärden och undvika
glukosinfusioner, samt be om noggranna ordinationer av läkaren.
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6.8 Förstöring och returnering av läkemedel samt läkemedelsavfall
Läkemedel som har blivit oanvända, föråldrade och oanvändbara eller försatts i
användningsbud på social- och hälsovårdsinrättningar ska returneras till sjukhusapoteket
eller läkemedelscentralen enligt dessas anvisningar. Vasa centralsjukhus sjukhusapotek har
på sina extranetsidor instruerat arbetsenheterna angående returnering och förstöring av
läkemedel. Oöppnade läkemedelsförpackningar, som fortfarande har hållbarhetstid kvar och
som kan expedieras vidare till andra avdelningar, krediteras. Oanvändbara läkemedel är
problemavfall och skickas efter sortering till en riskavfallsstation för förstöring. På
arbetsenheterna kan endast sköljlösningar, infusionsvätskor, elektrolyt- och sockerlösningar
samt dialysvätskor utan tillsatta läkemedel förstöras. Dessa lösningar hälls i små mängder i
avloppet samtidigt som lösningen utspäds och sköljs ner med vatten. Näringslösningar
sorteras i bioavfall.

Ett läkemedelsavfall i vätskeform, för vilket inte krävs specialhantering, samlas i ett för
ändamålet avsett kärl med IPI-kork (Figur 12 IPI-kork), med tydlig märkning enligt de
anvisningar som sjukhusapoteket och läkemedelscentralen samt hygienarbetsgruppen har
gett. Originalförpackat läkemedelsavfall i vätskeform, såsom ampuller, perforerade
injektionsflaskor

eller

öppnade

antibiotika

som

oral

suspension,

kan

i

sina

originalförpackningar sättas i 30 liters blåa avfallstunnor, som kan beställas från centrallagret.
Tunnorna märks enligt sjukhusapotekets anvisningar med etiketter. Uppsamlingskärl för
läkemedelsavfall i vätskeform samlas på Vasa centralsjukhus in av områdes- och
transportservicen direkt från avdelningarna till mellanlagring i väntan på transport till en
problemavfallsstation. Läkemedelsavfallstunnorna ska förses med sigill innan de skickas för
förstöring.

Fast läkemedelsavfall, narkotiska preparat, jod- och bromhaltiga preparat, kvicksilver,
läkemedelsaerosoler samt alla oöppnade/oanvända läkemedelsförpackningar returneras till
sjukhusapoteket. I Jakobstad returneras allt läkemedelsavfall till läkemedelscentralen.
Kemikalieavfall, cytostatikaavfall samt smittfarligt avfall förstörs i enlighet med separata
anvisningar. Förpackningsmaterial förstörs i enlighet med den allmänna avfallsanvisningen.
Även enheter inom primärvården, som stöder sig på sjukhusapoteket i frågor i anknytning till
läkemedelsavfall, åläggs att iaktta sjukhusets modell och anvisningar i fråga om hanteringen
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av läkemedelsavfall. Returneringen av narkotiska preparat beskrivs i punkt 8.4 Returnering av
narkotiska preparat.

Figur 12 IPI-kork

Läkemedel som har anskaffats på öppenvårdens apotek returneras till öppenvårdens apotek.
I öppenvården ska man beakta att läkemedlen är patientens personliga egendom och de får
inte ges till en annan patient. Det är bra att komma överens om förstöring av för patienten
onödiga läkemedel från fall till fall då serviceavtal ingås, och i arbetsenhetens
läkemedelsbehandlingsplan ska man dokumentera enhetens verksamhetsprincip i fråga om
förstöring av läkemedel, som till exempel målet om att arbetsenhetens personal får förstöra
oanvändbara läkemedel för alla kunder som mottar tjänster av läkemedelsförsörjningen.

Läkemedel som returneras från arbets- och verksamhetsenheten förvaras före returneringen
åtskilda från oanvändbara läkemedel på så vis att de är utom räckhåll för utomstående. Vid
hantering och förvaring av läkemedelsavfall ska arbetssäkerheten beaktas (t.ex. cytostatika).
Mängden läkemedelsavfall och läkemedel som ska returneras kan minskas genom optimering
och regelbunden granskning av läkemedelslagret samt genom uppföljning av förhållandena i
förvaringsutrymmena, patientspecifik dosdispensering och regelbundna granskningar av
patientens medicinering.

90

Vacciner som är avsedda att förstöras ska returneras till sjukhusapoteket eller
läkemedelscentralen. THL har gett anvisningar om förstöring av vacciner i det nationella
vaccinationsprogrammet och om informationen i anknytning till detta. Anvisningar i
anknytning till förstöring av vacciner finns på sidan:

https://www.thl.fi/sv/web/vaccinationer/praktiska-anvisningar/hantering-avvaccin/kassering-av-vaccin
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7 Kontroll

och

bedömning

av

läkemedelslistan

och

läkemedelsbehandlingen
Yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården (läkare/skötare/farmaceuter) ska
försäkra sig om att patientens medicineringsuppgifter är uppdaterade. Dessa uppgifter
omfattar receptläkemedel, egenvårdsläkemedel, naturläkemedel och kosttillskott samt
läkemedel som har ordinerats under avdelningsvården. Syftet med detta är att försäkra sig om
att patienten får ändamålsenlig och säker medicinering samt att patienten har tillräcklig insikt
i sin egen läkemedelsbehandling. Även riskuppgifter i anknytning till medicineringen, som till
exempel läkemedelsallergier, ska kontrolleras.

7.1 Kontroll av att läkemedelslistan är uppdaterad
Alltid då en patient anländer till en ny vårdenhet och då patientens vårdplats byts samt i övrigt
vid behov kontrollerar man att läkemedelslistan är uppdaterad. Läkemedelslistan ska alltid
kontrolleras tillsammans med patienten eller den person som sköter medicineringen av
patienten genom att använda minst två tillförlitliga informationskällor. Medicinering, doser
och administreringstider dokumenteras på läkemedelslistan enligt den verkliga användningen
och eventuella motstridigheter mellan läkarens ordination och den verkliga användningen,
samt orsaken till dessa, dokumenteras i vårdplanen. Även naturläkemedel och kosttillskott
som används ska klarläggas och dokumenteras i läkemedelslistan. Vid behov pauserar eller
avslutar läkaren läkemedel, som inte är lämpliga för patienten, från läkemedelslistan (t.ex.
Marevan, antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel, metformin, blodtrycksmedicin).
Även hemmedicineringens informationskälla (patient, anhörig, Kanta-arkivet, Receptcentret,
epikris el.dyl.) dokumenteras i patientdatasystemet. Då en patient skrivs ut gör läkaren
behövliga ändringar i läkemedelslistan, till exempel sätter till nya läkemedel, avslutar onödiga
läkemedel och anger tydligt datum för avslutande av läkemedel som tas som kur, godkänner
listan, skickar den till Kanta-arkivet och skriver ut läkemedelslistan så att patienten får ta med
den. Den skötare som ansvarar för utskrivningen av patienten ska försäkra sig om att de
aktörer

som

ansvarar

för

patientens

hemmedicinering

(t.ex.

hemvården,

dosdispenseringstjänsten) är medvetna om patientens medicinering. För de patienter som har
dosdispensering genom dosdispenseringstjänsten ska de nya läkemedlen ges med fram till det
att dosdispenseringstjänsten kan sköta ändringarna. På bladet ”Lääkityksen ajantasaisuus”
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(Medicineringens aktualitet) i Esko sparas den senaste ändringstiden, som kan användas för
att kontrollera att läkemedelslistan är uppdaterad.

7.2 Kontroll av medicinering, bedömning av läkemedelsbehandling och
helhetsbedömning av läkemedelsbehandling
För

kontroll

av

medicineringen

samt

bedömning

och

helhetsbedömning

av

läkemedelsbehandlingen ska de yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som
deltar i medicineringen och läkemedelsbehandlingen ha tillgång till patientens uppdaterade
läkemedelslista. Vid kontrollen av medicineringen försäkrar man sig om att läkemedlens doser
och administreringstidpunkter motsvarar den godkända vårdpraxisen samt kartlägger möjliga
överlappningar och inkompatibiliteter. Det här görs till exempel som en del av avdelningens
läkemedelsdelning. Förutom läkaren kan även en sjukskötare, farmaceut eller annan person,
som har utnämnts för uppgiften, kontrollera medicineringen.

I bedömningen av läkemedelsbehandlingen (finsk förkortning LHA) ingår förutom
ovannämnda kontroll även bedömning av behovet av läkemedelsbehandling, dess indikation
eller ändamålsenlighet samt identifiering och lösning av terapeutiskt betydande problem i
läkemedelsbehandlingen tillsammans med vårdpersonal och läkare. Bedömningen av
läkemedelsbehandling grundar sig på sjukdomarnas behandlingsrekommendationer och
patientens individuella medicinerings- och hälsouppgifter samt laboratorievärden och
mätningsresultat. Som hjälp vid bedömningsarbetet används stödsystem för beslutsfattande
eller andra datatjänster, såsom databasen för medicinering av äldre som upprätthålls av Fimea
(Medicin 75+ databasen) och Duodecims Terveysportti (inxbase, riskbase, renbase,
heparbase, herbalbase). Intervju med patienten och tätt samarbete med läkaren är en
väsentlig del av genomförande av bedömning av läkemedelsbehandling. De flesta problem i
läkemedelsbehandlingen kan identifieras endast genom att intervjua patienten. Vid behov kan
ett hembesök ingå i bedömningen eller helhetsbedömningen av läkemedelsbehandling. Vid
bedömningen av läkemedelsbehandling är en läkares arbetsinsats dock nödvändig, eftersom
endast en läkare kan fatta beslut om nödvändiga ändringar i medicineringen.

På Vasa centralsjukhus finns experter inom farmaci som är kvalificerade för bedömning av
läkemedelsbehandling, till vilka man kan hänvisa patienter som kan tänkas ha nytta av
tjänsten. Tabell 4 Kriterier för val av patienter för bedömning av läkemedelsbehandling ger kriterier,
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utgående från vilka en patient kan handledas till bedömning av läkemedelsbehandling. I regel
ska kriterierna 1 och 2 uppfyllas, dessutom minst ett kriterium i punkterna 3-10.

Helhetsbedömningen av en läkemedelsbehandling (finsk förkortning LHKA) sker på initiativ
av den behandlande läkaren för att i samarbete med kliniska experter och/eller en
multiprofessionell

grupp

lösa

en

enskild

patients

problem

relaterade

till

läkemedelsbehandling. Helhetsbedömningen av läkemedelsbehandling rekommenderas för
patienter för vilka enbart bedömning av läkemedelsbehandling inte är tillräcklig; ofta har de
flera läkemedelsrelaterade problem. I helhetsbedömningen av läkemedelsbehandlingen ingår
ofta ett hembesök, där man utreder patientens funktionsförmåga och följsamhet till
genomförandet av läkemedelsbehandlingen. Samtidigt kartlägger man de sociala och
ekonomiska förutsättningarna för läkemedelsbehandlingen. På Vasa centralsjukhus finns det
tills vidare ingen farmacist som skulle vara kvalificerad för helhetsbedömning av
läkemedelsbehandling.

En journalhandlingsanteckning görs i vårdplanen i ESKO gällande kontroll av medicineringen
samt bedömning och helhetsbedömning av läkemedelsbehandlingen. Experter inom farmaci
dokumenterar sina anteckningar i anknytning till helhetsmedicineringen i patientjournalens
KLIFA-vy. I KLIFA-vyn kan man också dokumentera bl.a. observationer i anknytning till
patientens hemmedicinering. Läkaren dokumenterar sina ändringar utgående från
medicineringsbedömningen. Patienten, en anhörig eller en annan person som ansvarar för
patientens läkemedelsbehandling, informeras om ändringar som har gjorts i medicineringen,
om nya läkemedel, anvisningar och eventuella effekter.

Tabell 4 Kriterier för val av patienter för bedömning av läkemedelsbehandling
1.

Patient med multimedicinering (över 6 regelbundet använda läkemedel)

2.

Ålder över 65 år

3.

Hemmedicinering ifrågasatt, dålig följsamhet till vården

4.

Problem med hemmedicinering

5.

Eventuell biverkning av läkemedel (t.ex. svindel, fall)

6.

Nedsatt njurfunktion

7.

Interaktion
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8.

Riskläkemedel (antibiotika, antikoagulanter, diabetesläkemedel, opioider,
immunsuppressiva läkemedel, läkemedel med smal terapeutisk bredd)

9.

Avsevärda ändringar eller flera ändringar har gjorts i medicineringen den senaste tiden
(t.ex. nyligen utskrivna från sjukhus)

10.

Patienten överflyttas sannolikt till en vårdavdelning
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8 Narkotiska preparat och HCI-läkemedel
Narkotiska preparat är en läkemedelsgrupp som är underställd ytterst sträng lagstiftning
(Narkotikalagen 373/2008, Statsrådets förordning om kontroll av narkotika 548/2008).
Eftersom de är förknippade med en särskilt stor risk för missbruk, är det nödvändigt att vid
ordination, expediering och patientanvändning iaktta exceptionellt detaljerade förfaringssätt.
Sjukhusapoteket eller läkemedelscentralen kan via sina egna informationskanaler precisera
de principer som presenteras nedan.

För huvudsakligen på centrala nervsystemet inverkande läkemedel (HCI) påminner den
administrativa ställningen i läkemedelsförsörjningen på sjukhus och hälsovårdscentraler om
den för vanliga läkemedel, men på grund av risken för missbruk fästs särskild uppmärksamhet
även vid förvaringen och hanteringen av dem. Som stöd för övervakning av HCI-läkemedel
har man enhetsspecifikt tagit i bruk metoder från övervakningen av de narkotiska preparatens
förbrukning.

8.1 Beställning och expediering av narkotiska preparat
För att beställa narkotiska preparat förutsätts godkännande av en legitimerad läkare, vilket
gäller såväl för beställningar, som har gjorts via det elektroniska beställningssystemet, som för
beställningar i pappersform. Narkotiska preparat expedieras med förhandsifyllda
förbrukningskort

med

sjukhusapotekets

eller

läkemedelscentralens

normala

läkemedelstransporter med följande möjliga transport efter att beställningen har anlänt.

Vid mottagning av leveranser med narkotiska preparat på avdelningar vid Vasa centralsjukhus
ska den anlända leveransen granskas och undertecknas av två legitimerade yrkesutbildade
personer inom hälso- och sjukvården, vilka båda undertecknar leveranslistan och på så sätt
intygar att mottagandet har gjorts. Efter mottagningsgranskningen förs läkemedlen
omedelbart till skåpet för narkotiska preparat. Undertecknade följesedlar för narkotiska
preparat ska förvaras på enheten i åtminstone sex månader.
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8.2 Förvaring av narkotiska preparat
Narkotiska preparat förvaras på enheterna så att det är förhindrat för obehöriga att få tillgång
till dem. I ett låsbart läkemedelsrum förvaras narkotiska preparat åtskilda från övriga
läkemedel i ett stadigt, låsbart skåp eller fack. I bästa fall är skåpet för narkotiska preparat
försett med ett separat lås som är kopplat till passerkontrollen. Tillgången till narkotiska
preparat bör begränsas till ett så litet antal personer som möjligt med tanke på enhetens
verksamhet.

8.3 Dosering av narkotiska preparat och dokumentation av förbrukningen
På förbrukningskortet som kommer med ett narkotiskt preparat dokumenteras alla händelser
i anknytning till förpackningen. Anteckningarna görs med en arkivbeständig penna (ej röd
eller grön); blyertsanteckningar duger inte. Här följer noggrannare anvisningar för hur korten
fylls i:



Vid administrering av narkotiska preparat skriver man på kortet patientens namn,
administrerad dos, namnet på den läkare som har ordinerat det narkotiska preparatet
(”hemmedicin” är inte tillräcklig anteckning), underskrift av den som administrerade
läkemedlet samt datum. Om man inte känner till vem som har ordinerat patienten ett
narkotiskt preparat, antecknar man som ordinerande läkare den läkare som har tagit
in patienten.



Varje punkt på förbrukningskortet måste fyllas i (både patientens för- och efternamn,
inga likhetstecken). Exempel på ett korrekt ifyllt kort i punkt 6.6 Figur 8 Kort över
förbrukning av narkotiska preparat, dvs. N-kortet.



Mängd och mätningsförlust för den injektionsvätska som har använts som narkotiskt
preparat anges i milliliter eller milligram. Mätningsförluster ska undertecknas
av två personer.



Ifall man upptäcker ett fel då man fyller i kortet ska felet överstreckas så att den
ursprungliga texten fortfarande kan läsas, samtidigt som man skriver en förklaring
som undertecknas av den som korrigerar felet. Korrigeringslack ska inte användas.



Ifall dosen går förlorad (t.ex. ampullen går sönder eller patienten inte administreras
läkemedlet), ska man skriva en förklaring, varefter den bekräftas med underteckning
av två personer.
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En eventuell mätningsförlust vid doseringen (t.ex. vid förstöring av en halv tablett eller
en ampull som blir över) bekräftas med underteckning av två personer.



Om man i undantagsfall lånar ut narkotiska preparat till en annan avdelning, ska
utlåningen dokumenteras på förbrukningskortet på den avdelning som lämnar ut
preparatet. Den avdelning som lånar ut preparatet ska se till att de nödvändiga
anteckningarna görs på förbrukningskortet. Dessutom ska man på förbrukningskortet
ange

vilken

verksamhetsenhet

som

använder

det

lånade

preparatet.

Förbrukningskortet ges inte ut tillsammans med preparatet, om man lånar ut en dos,
utan förvaras på den avdelning som har lånat ut det. Om man lånar mer än en dos,
följer kortet med det narkotiska preparatets förpackning. OBS! Om avdelningar lånar
narkotiska preparat från en annan avdelning, returneras inte lånet!


Då läkemedlet har tagit slut, räknar man förbrukningen, granskar anteckningarna på
kortet och säkerställer att de stämmer överens med förpackningens innehåll.
Slutgranskningen undertecknas av två yrkesutbildade personer inom hälso- och
sjukvården.



Den läkare som ansvarar för verksamheten på enheten godkänner det granskade kortet
med sin underskrift. På kortet anges också den tidsperiod, som godkännandet gäller,
samt läkarens stämpel eller namnförtydligande. Läkarens underskrift krävs också vid
förklaringar till eventuella avvikelser. Det godkända kortet returneras till
sjukhusapoteket.



Om ett narkotiskt preparat inte används till slut eller om det har föråldrats, skickas
den återstående delen till sjukhusapoteket tillsammans med ifylld blankett för
returnering av läkemedel och undertecknat kort. Sjukhusapoteket krediterar
användbart läkemedel i enlighet med normal praxis för kreditering.



Inget kort får förstöras, utan även tomma förbrukningskort ska skickas till
sjukhusapoteket.

Förbrukningskort som har skickats med narkotiska läkemedel bevaras i sjukhusapotekets eller
läkemedelscentralens datasystem oreturnerade tills de har godkänts och dokumenterats som
returnerade på sjukhusapoteket. Som stöd för enheternas egenkontroll av narkotiska preparat
skickar sjukhusapoteket till kundenheterna listor två gånger per år över de för tillfället
oreturnerade förbrukningskorten för narkotiska preparat.
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8.4 Returnering av narkotiska preparat
Alla användbara och föråldrade narkotiska preparat returneras till sjukhusapoteket eller
läkemedelscentralen. Ett undantag utgörs av öppnade ampuller, tabletter som har tappats
o.dyl. (se nedan). Narkotiska läkemedel som ska returneras (bl.a. tabletter, lagenula, hela
ampuller osv.) dokumenteras på apotekets returneringsblankett och man säkerställer att det
narkotiska läkemedlet, det korrekt ifyllda förbrukningskortet samt returneringsblanketten
returneras till apoteket tillsammans. Vid returnering av narkotiska preparat ifylls en särskild
returneringsblankett, fastän man samtidigt returnerar även andra läkemedel.

8.5 Förstöring av narkotiska läkemedel på avdelningen
Mycket små mängder narkotiska preparat kan förstöras på avdelningen. För åtgärden behövs
två yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, av vilka den ena förstör preparatet
och den andra fungerar som vittne. Vardera bestyrker händelsen på förbrukningskortet med
sin underteckning.



Öppnade ampuller och avfall, som innehåller narkotiskt ämne som har lämnat över i
sprutor, kan placeras i en flaska försedd med IPI-kork (Figur 12 IPI-kork) eller kanister
blandat med annat läkemedelsavfall i vätskeform så att en annan person fungerar som
vittne. Om ett separat kärl för läkemedelsavfall i vätskeform inte är tillgängligt, kan
man till exempel på hälsovårdscentraler suga upp små vätskemängder i tupfer eller
papper och samla upp dem i kärl för läkemedelsavfall i fast form.
o

Narkotiskt medel som lämnar kvar oförbrukat i en smärtkassett kan
förstöras på avdelningen på ovan angivna sätt, om mängden är liten (< 5
ml). Stora mängder som lämnar över skickas till sjukhusapoteket. Innan
kassetterna returneras ska överflödiga slangar och liknande lösgöras från
dem. En tom smärtkassett kan, efter att etiketten har avlägsnats, förstöras
på avdelningen som deponiavfall. Smärtkassetter som har tillverkats på
läkemedelscentralen i Jakobstad returneras alltid till läkemedelscentralen
(även tomma).



Överblivna tabletthalvor och t.ex. tabletter som har tappats på golvet placeras
tillsammans med det fasta läkemedelsavfallet.
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Använda narkotikaplåster viks ihop med klistersidorna mot varandra och förstörs
genom att man klipper plåstret i bitar. Bitarna förstörs tillsammans med det fasta
läkemedelsavfallet.
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9 Handledning och rådgivning till patienter och anhöriga
9.1 Handledning

till

patienter

och

anhöriga

i

olika

faser

av

läkemedelsbehandlingsprocessen
Handledning och rådgivning i samband med läkemedelsbehandling är en skyldighet för varje
yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som genomför läkemedelsbehandlingar. En
väl

informerad

och

handledd

patient

eller

anhörig

förbinder

sig

bättre

till

läkemedelsbehandlingen. Handledning och rådgivning ska ges i frågor gällande
läkemedelsbehandlingen i läkemedelsbehandlingsprocessens alla olika faser på ett sådant sätt
att patientens individualitet beaktas. Det här erbjuder patienten en möjlighet att delta i
planeringen, genomförandet och utvärderingen av den egna läkemedelsbehandlingen.

Handledningen och läkemedelsrådgivningen som ges till patienten ska till innehållet vara
enhetlig och konsekvent. På arbetsenheten ska man komma överens om handledningens
innehåll och rådgivningens praxis, så att patienterna på ett tryggt sätt kan ges enhetlig
handledning. Vid läkemedelsrådgivning i samband med ett nytt läkemedel ska man komma
ihåg att berätta varför det har ordinerats och om det är fråga om en kur, en långvarig
medicinering eller ett läkemedel som tas vid behov. Man måste berätta om läkemedlet
används i preventivt syfte eller om det hjälper mot symtom, som till exempel smärta. Man
måste informera om eventuella interaktioner i kombination med mat eller annan
medicinering. Om patienten börjar få ett läkemedel som kräver särskild uppmärksamhet, till
exempel warfarin, måste man berätta för patienten vilka risker som är förknippade med
läkemedlet och om eventuella mätningar av terapeutisk nivå, som till exempel
laboratorieprover. Patienten bör ges råd om när och vem han/hon kan kontakta i frågor om
läkemedelsbehandling efter utskrivning.

Då en patient utskrivs ska patienten eller hans/hennes representant ges en skriftlig,
uppdaterad läkemedelslista, och patientens läkemedelsbehandling ska även förklaras
muntligt. I synnerhet för varje nytt läkemedel ska man försäkra sig om att patienten har fått
information om varför och hur läkemedlet används samt om det till exempel krävs
laboratorieuppföljning. Det är viktigt att försäkra sig om att patienten har förstått
handledningen.

Patienten

och

hans/hennes

anhöriga

uppmanas

att

hålla

medicineringsuppgifterna à jour samt att alltid ha dem med sig. Då patientens vårdperiod
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avslutas inlämnar läkaren en uppdaterad och kontrollerad läkemedelslista till Kanta.
Patienten informeras om hur han/hon själv kan se sina egna medicineringsuppgifter på Mina
Kanta-sidor.

9.2 Patienten som sakkunnig inom sin egen läkemedelsbehandling
Patienten ska uppmuntras att alltid ha med sig en uppdaterad läkemedelslista, av vilken det
framgår vilka receptbelagda och receptfria läkemedel samt naturpreparat och kosttillskott
patienten använder regelbundet och vid behov. Läkemedelskortet kan skrivas ut från
webbplatsen lääkekortti.fi. Patientens läkemedelslista ska alltid då det är möjligt gås igenom
tillsammans med patienten eller den person som sköter patientens medicinering, så att
läkemedelsuppgifterna är så uppdaterade som möjligt.

Det är viktigt att patienten själv är uppmärksam på hurudan effekt det ordinerade läkemedlet
har. En yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården ska ta reda på av patienten eller
andra informationskällor hur det givna läkemedlet har hjälpt. Patienten ska ges anvisningar
om att han/hon ska konsultera en läkare om läkemedlets dosering eller läkemedlet på annat
sätt inte är lämpligt. Medicineringen ska inte avslutas och ändras på egen hand. Patienten ska
informeras om till vem han/hon ska vända sig till vid misstanke om skade- eller biverkningar
av ett läkemedel. Om ett läkemedel är olämpligt ska det antecknas i Kanta av en yrkesutbildad
person inom hälso- och sjukvården.

Vid avdelningsvård ska patienten informeras om ifall han/hon i stället för sin hemmedicin ges
ett synonympreparat eller motsvarande läkemedel ur sjukhusets basläkemedelsurval.

9.3 Källor för läkemedelsuppgifter för yrkesutbildade personer inom
hälso- och sjukvården
Vårdpersonal ska använda källor för läkemedelsinformation som baserar sig på forskning,
som till exempel Terveysporttis databaser Duodecim och rekommendationerna om God
medicinsk praxis. På Fimeas webbsidor finns den pålitliga DARTS-checklistan, med vars hjälp
man kan bedöma pålitligheten hos uppgifter på internet i anknytning till läkemedel. På Fimeas
sidor finns också databasen för medicinering av äldre personer Medicin 75+ som är integrerad
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även i Duodecims läkemedelsdatabas (vid ”Vanhus ja lääke” (Äldre och läkemedel)).
Information

om

vacciner

och

vaccinering

finns

på

THL:s

webbplats

www.thl.fi/sv/web/vaccinationer

Hjälpmedlet LääkeTabletti för läkemedelsdelning, med vars hjälp man kan identifiera
läkemedlen innan de ges till patienten samt få sammanfattad information om läkemedlen,
finns

integrerad

i

Eskos

läkemedelsdel.

För

innehållsproduktionen

ansvarar

Lääketietokeskus. LääkeTabletti-applikationens syfte är att förbättra patientsäkerheten och
personalens läkemedelskunnande.
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10 Tekniska lösningar för läkemedelsförsörjningen
10.1 Smart läkemedelsskåp
Ett

smart

läkemedelsskåp

(elektroniskt

läkemedelsskåp,

e-läkemedelsskåp,

läkemedelsautomationssystem, system för förvaring och dispensering av läkemedel) är en
datastyrd anordning för lagerhantering och dispensering av läkemedel. Dess syfte är att
effektivera och precisera läkemedelsförsörjningen och läkemedelsbehandlingen samt
förbättra patientsäkerheten. Det första smarta läkemedelsskåpet tas i användning på Vasa
centralsjukhus under hösten 2020.

I stället för smarta läkemedelsskåp kan man använda datasystem vars programfunktioner
(såsom automatisk beställning) motsvarar ett smart läkemedelsskåp, utan den fysiska
läkemedelsskåpsdelen. Läkemedelspåfyllningstjänst, där programmen WebMarela och Opaali
används, har tagits i bruk i några lämpliga läkemedelsrum på centralsjukhuset under åren
2018–2020.

10.2 Läkemedelslagerautomation och i.v.-antibiotikarobot
Sjukhusapotekets

läkemedelslagerhantering

och

läkemedelsinsamlingsprocess

automatiserades år 2017. Vid användning av lagerautomation sker den farmaceutiska
granskningen av läkemedelsexpedieringarna redan innan de samlas in. En robot samlar
utvalda läkemedelsförpackningar med hjälp av streckkod och satsidentifiering. Det
automatiska lagersystemet för insamling ökar medicineringssäkerheten genom att det
minskar risken för mänskliga misstag samt frigör farmaceutisk arbetskraft till mer krävande
farmaceutiska uppgifter, och läkemedelsarbetarnas arbetsinsats fokuseras på uppgifter som
stöder avdelningarnas läkemedelsförsörjning, som till exempel verksamhet som assisterar
i.v.-antibiotikarobotens uppgifter.

Under år 2018 togs en i.v.-antibiotikarobot i bruk på sjukhusapoteket, med vilken man kan
utföra standardiserad masstillverkning av intravenösa mikrobläkemedelsutspädningar. På så
sätt frigörs sjukskötarnas arbetstid från iordningställande av mikrobläkemedel till egentligt
vårdarbete

och

avdelningsfarmaceuternas

arbetstid

sparas

till

att

säkerställa
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läkemedelsbehandlingens effektiva verkan. I.v.-antibiotikaroboten minskar skötarnas
arbetsbelastning i fråga om utspädningsarbete och minskar även deras exponering för
mikrobläkemedelsdamm

samt

ökar

patientsäkerheten

då

det

standardiserade

iordningställandet utförs tryggt i sjukhusapotekets renrum direkt i sprutorna. I.v.antibiotikaroboten iordningställer cefuroximsprutor och piperacillin/tazobactam-lagenulor.
Preparatets lämplighet för masstillverkning begränsas av förbrukningsmängd (måste vara
tillräckligt stor), hållbarhet efter iordningställande och fysisk samt fysikalisk lämplighet för
roboten.

Färdiga

mikrobläkemedelsutspädningar

kan

beställas

till

enheterna

via

beställningssystemet OSTi.

10.3 Dosdispenseringstjänst
Vid patientspecifik dosdispenseringstjänst expedierar apoteket de läkemedel som patienten
ska ta regelbundet förpackade i påsar eller dosetter med engångsdoser för till exempel 1 - 2
veckor. Syftet med den patientspecifika dosdispenseringen är att främja rationell och
ändamålsenlig läkemedelsbehandling och säkerställa patientsäkerheten (rätt läkemedel vid
rätt tidpunkt). Patientspecifik dosdispensering passar för de patienter som regelbundet
använder flera läkemedel som ska tas peroralt och vars läkemedelsbehandling är tillräckligt
etablerad. I synnerhet då det uppstår problem med genomförandet av patientens
läkemedelsbehandling är det bra att utreda om dosdispensering passar för patienten. En
läkare ska alltid göra ett individuellt vårdbeslut vid övergång till dosdispensering, vilket
dokumenteras i kundens vård- och serviceplan. I samband med att patientspecifik
dosdispensering

inleds

görs

en

bedömning

av

ändamålsenligheten

i

patientens

helhetsmedicinering eller en helhetsbedömning av läkemedelsbehandlingen samt en
bedömning om patientens/kundens läkemedel lämpar sig för dosdispensering. SHM, THL,
Fimea och Fpa har utarbetat en gemensam rekommendation om principerna för maskinell
dosdispensering (SHM 2016). Syftet med rekommendationen är att förenhetliga
verksamhetsprinciperna för maskinell dosdispensering. I Finland finns det två företag med
maskinell dosdispensering, PharmaService (Anja-tjänsten) och Pharmac (Oma annostjänsten), vars tjänster apoteken förmedlar vidare till sina kunder.

Om en patient, som skrivs ut, har dosdispenseringstjänst, ska detta beaktas vid
utskrivningstillfället. Dosdispenseringsapotek vill ha uppgifter om medicineringsändringar av
avdelningen, som skriver ut patienten i form av en läkemedelslista. Den enhet som skriver ut

105

patienten måste i samarbete med hemsjukvården komma överens om hur de uppdaterade
medicineringsuppgifterna skickas till det apotek som förverkligar dosdispensering. Om
patienten under vårdperioden har ordinerats nya läkemedel, fås ändringen inte genast i
färdigt dispenserade dospåsar, utan patienten ges rätt mängd behövliga läkemedel från
sjukhuset. De flesta apoteken kan expediera en liten förpackning av det nya läkemedlet för
påbörjande av behandlingen tills läkemedlet fås i dosdispensering. Detta borde beaktas i
läkemedelsordinationer vid utskrivning av patienter med dosdispensering.

Vasa stads dosdispensering sköts av Kyrkoapoteket i Vasa samt privata kunders
dosdispensering även av Gamla Apoteket i Vasa, Vasa Centralapotek, Kungsapoteket i Vasa,
Apoteket

Vasa

Minimani,

Stenhaga

Apotek

samt

Brändö

Apotek.

Korsholms

dosdispenseringskunder sköts av Vasa Centralapotek. I övriga kommuner inom Vasa
sjukvårdsdistrikt finns dosdispenseringstjänsten åtminstone på Malax Apotek, Korsholms
Apotek, Laihian Orava Apteekki, Vähänkyrön apteekki och Isonkyrön apteekki.

10.4 Produkter och utrustning som används vid administrering av
läkemedel
Vid

genomförande

av

läkemedelsbehandling

använder

man

sig

av

varierande

infusionsutrustning och infusionsprodukter. Den tekniska utvecklingen av läkemedelspumpar
och andra apparater, som är avsedda för administrering av läkemedel, är snabb och deras
avsikt är att förhindra läkemedelsavvikelser. Hur nyttiga och säkra pumparna är beror dock
på hur väl utbildningen och introduktionen i användningen har skötts. Enhetens förman och
den person som ansvarar för produkter och utrustning ansvarar för att personalen som
använder dem har fått tillräcklig utbildning. För att säkerställa patientsäkerheten ska både
arbetsgivaren och arbetstagaren bekräfta:



Att personalen har den utbildning och erfarenhet som krävs



Att apparaten är försedd med de märkningar och bruksanvisningar som behövs för
användningen av apparaten



Att apparaterna används enligt tillverkarens anvisningar



Att den plats där apparaten används är lämplig med tanke på säkerheten



Att det i omgivningen inte finns sådana faktorer som kan orsaka fara för patienten,
personalen eller störa andra apparater
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Att installationen, underhållet och reparationen av apparaten sköts av en yrkeskunnig
person



Att en patient/anhörig kan använda apparaten på ett tryggt sätt om apparaten
utlämnas för hemmabruk

Vid Vasa centralsjukhus har man från och med år 2016 tagit i bruk ett apparatpass för att man
ska kunna bekräfta de kunskaper och färdigheter som behövs vid användning av apparater.
Apparatpasset ska avklaras av alla skötare och jourhavande läkare i samband med
introduktionen på enheten. En ny arbetstagare ansvarar själv för att han/hon får behövlig
introduktion i användningen av apparaterna. Förmannen skickar uppgifterna om avklarat
apparatpass till HR-enheten, där apparatpasset lagras i Alma. En pappersversion av
apparatpasset förvaras på enheten. Ett pilotprojekt genomförs för elektroniskt apparatpass.

Enheterna gör själva upp en lista på apparatpasset över enhetens apparatur, vilka en ny
arbetstagare bör introduceras till. Farliga situationer (riskhändelser) förknippade med
produkter eller utrustning för läkemedelsbehandling ska anmälas även till Valvira.

Produkter och utrustning för hälso- och sjukvård

10.5 Smarta pumpar
För tillfället har Vasa centralsjukhus inga smarta pumpar i bruk. Smarta pumpar innehåller
integrerade stödsystem för beslutsfattande och infusionsbibliotek över allmänt använda
infusioner, samt integration med patientidentifieringssystem och patientdatasystem. De är
avsedda för att förhindra medicineringsavvikelser.

10.5.1 PCA-pump (Patient Control Analgesi)

PCA-pumpar används oftast hos hjärtopererade patienter samt vid behandling av
cancersmärta. Även för patienter som har opererats kirurgiskt kan en PCA-pump användas
vid behov. Patienten bör vara samarbetsvillig och saklig samt förstå avsikten med
smärtpumpen. PCA-pumpen lämpar sig inte för läkemedelsmissbrukare.
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PCA-pumpen kan kopplas till en venkanyl och infusionen med smärtstillande läkemedel kan
doseras via den, men den kan även användas vid epidural dosering. Då kan patienten själv ta
en läkemedelsdos genom att trycka på en knapp. Vid behandlingen av patienten ska man
beakta att PCA-pumpens slang ska vara närmast patienten och övriga infusionsslangar längre
ut.

En

anestesiläkare

programmerar

apparaten;

bl.a.

bakgrundsinfusion,

patientens

läkemedelsmängd som bolus samt tidsintervall för bolus. Om en skötare programmerar
apparaten, granskas inställningarna ännu av en anestesiläkare.

Läkemedelskassetterna fylls på apoteket eller på operationsavdelningen utanför apotekets
tjänstetid. Inställningarna hålls likadana efter byte av läkemedelskassett. De granskas dock en
gång till. Uppföljningsformuläret för smärtbehandling fylls i med 3 h intervall.

Om man administrerar opioider med en PCA-pump ska man inte samtidigt ge några andra
opioider (Oxanest, Morphin, Tramal m.m.) eller sedativa läkemedel utan separat ordination
av en anestesiläkare. En för stor dos opioider orsakar sömnighet och sänker
andningsfrekvensen. Om du upptäcker symtom på överdosering:



stäng pumpen



ge syre och ring efter anestesiläkaren



ventilera vid behov med ambu



naloxon häver effekten av opioider

PCA-pumpen är säker för sina användare då den är korrekt programmerad. Efter
programmeringen låser sig pumpen, varefter man inte kan ändra på inställningarna

10.5.2 Infusions- och injektionsutrustning

Vid parenteral medicinering finns det en risk för att utrustning, som till exempel
infusionsslangar, katetrar och sprutor, förväxlas med utrustning för enteral behandling. För
att förhindra att utrustning förväxlas rekommenderas att man använder produkter enligt
administreringsväg, vilka inte är kompatibla med varandra, vilket i praktiken förhindrar att

108

man kopplar en slang eller spruta fel. I Vasa sjukvårdsdistrikt rekommenderas att man för
administrering av peroralt doserade, flytande läkemedel använder sig av en orangefärgad
spruta, som inte är kompatibel med i.v.-kanylen (Figur 13 Oralspruta). För oralsprutor kan man
från centrallagret beställa adapterkorkar som kan kopplas till flaskorna med oral lösning.
Adapterkorkarna underlättar doseringen med oralsprutor och å andra sidan förhindrar
dosering från flaskan med i.v.-spruta. Vid användning av PEG-slang använder man sig av en
lilafärgad spruta (Figur 14. Spruta för PEG-slang). Sprutor finns att fås i flera olika storlekar.
Läkemedelsföretaget Orions oralsprutor och korkar ska inte användas, för de är kompatibla
med injektions- och infusionsportarna.

Figur 13 Oralspruta

Figur 14. Spruta för PEG-slang

I Vasa sjukvårdsdistrikt använder man sig av filternål (Figur 15 Filternål). Nålen bör användas
när en läkemedelslösning som är avsedd för injektion eller infusion dras upp ur en glasampull.
Dess avsikt är att filtrera eventuella glasskärvor från en glasampull från läkemedelslösningen.
Vid användningen bör man dock ta i beaktande att sammansättningen för vissa läkemedel kan
rubbas när man använder en filternål! Nålen ska inte användas för sådana preparat, vars
partikelstorlek är större än 5 mikrometer. Sådana preparat är till exempel vissa preparat i
emulsionsform (droppstorleken varierar, vissa emulsioner kan dras upp med filternål) och
biologiska preparat. Filternålen bör inte användas för att dra upp lätt skummande preparat
eller mycket viskösa läkemedel. Användning av filternål rekommenderas inte för preparat med
genomträngbar kork, eftersom nålen kan lösgöra bitar från gummiproppen. Om ett läkemedel,
som inte lämpar sig för filternål, dras upp ur en ampull, ska minsta möjliga nålstorlek
användas, med vilken läkemedlet kan dras upp i sprutan utan problem. Rekommendationen
är att använda G23 eller mindre nålar. Fettlösliga preparat kräver vanligtvis en större
nålstorlek än vattenlösliga.
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Figur 15 Filternål
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11 Specialsituationer inom läkemedelsbehandling
11.1 Smittsamma sjukdomar
Den nya lagen om smittsamma sjukdomar trädde i kraft 1.3.2017. Enligt lagen om smittsamma
sjukdomar räknas exempelvis hepatit A och E, mässling och tuberkulos som allmänfarliga
sjukdomar. Övervakningspliktiga smittsamma sjukdomar är till exempel HIV, hepatit B och
C, listerios och malaria. I fråga om dessa smittsamma sjukdomar ska den behandlande
läkaren göra en elektronisk anmälan om smittsam sjukdom till Institutet för hälsa och välfärd
(THL).

Undersökningar, behandling och medicinering är i fråga om de flesta sjukdomarna enligt
lagen om smittsamma sjukdomar avgiftsfria för patienten vid kommunala vårdplatser. I fråga
om vissa sjukdomar är endast läkemedelsbehandlingen avgiftsfri.

För att förhindra smittspridning kan den läkare som ansvarar för kommunens eller
sjukvårdsdistriktets smittsamma sjukdomar förordna den insjuknade i karantän för högst en
månad eller i isolering på en verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården för högst två
månader. Dessutom får en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården, enligt den
behandlande läkarens ordination, ge de åt patienten förskrivna läkemedlen trots patientens
motstånd.

Enligt lagen om smittsamma sjukdomar räknas exempelvis könssjukdomar, HIV och
tuberkulos som allmänfarliga smittsamma sjukdomar. Den som har insjuknat i en av dessa
sjukdomar kan oberoende av sin vilja ges sådan vård som är nödvändig för att förhindra att
sjukdomen sprids. Läkemedlen intas under övervakning. Om man inte kan nå patienten på
två dygn för läkemedelsbehandling, ska man begära om handräckning av polisen. I fråga om
allmänfarliga och anmälningspliktiga smittsamma sjukdomar ska den behandlande läkaren
göra en anmälan till Institutet för hälsa och välfärd (THL).

Enligt finländsk lagstiftning är undersökningar, behandling och medicinering som anordnas
med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar avgiftsfria för patienten vid kommunala
vårdplatser. Om läkemedel inte kan ges på vårdplatsen, ska patienten ges ett recept, med
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anteckningen "I enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar avgiftsfritt läkemedel" och
kontaktuppgifter till den behandlande instansen för fakturering. Den behandlande läkaren är
enligt lagen om smittsamma sjukdomar i första hand ansvarig för att en patient, som har
insjuknat i en allmänfarlig eller anmälningspliktig smittsam sjukdom, och andra som
eventuellt har smittats, undersöks och får vård.

Läkemedel mot smittsamma sjukdomar expedieras från sjukhusapoteket eller ett privat
apotek mot ett recept, där läkaren har antecknat ”Läkemedlen i enlighet med lagen om
smittsamma sjukdomar ersätts av VCS”. Det recept som har skrivits av centralsjukhusets
läkare sänds tillsammans med en blankett om begäran om expediering (bilaga till recept) till
sjukhusapoteket, som behandlar receptet och expedierar läkemedlen till enheten, där de
utlämnas till patienten. Kostnaderna för läkemedlen förs direkt på sjukhusapotekets
kostnadskonto för läkemedel som ersätts enligt lagen om smittsamma sjukdomar.

Vad gäller COVID iakttas VCS anvisningar som finns på intranet.

Sjukhusapoteken kan tills vidare inte behandla elektroniska läkemedelsordinationer, och
därför måste ett recept i pappersform skrivas för läkemedel mot smittsamma sjukdomar, vilka
expedieras från sjukhusapoteket.

11.2 Läkemedelsbehandling av en patient inom mentalvården oberoende
av patientens vilja
Enligt 8 § i mentalvårdslagen (1116/1990) kan en patient vårdas oberoende av sin vilja på ett
medicinskt ändamålsenligt sätt om patientens sjukdom väsentligt skulle förvärras eller det
allvarligt skulle äventyra hans eller andras hälsa eller säkerhet om patienten inte får vård. Den
här paragrafen kan tillämpas då följande tre kriterier uppfylls; a) patienten är mentalsjuk
(dvs. i praktiken psykotisk, dvs. verklighetsuppfattningen är svårt och tydligt störd), b)
patientens vårdbehov på grund av mentalsjukdomen är sådant att patientens sjukdom
väsentligt skulle förvärras eller det allvarligt skulle äventyra hans eller andras hälsa eller
säkerhet om patienten inte får vård och c) andra mentalvårdstjänster inte är lämpliga eller de
är otillräckliga.
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I verksamhetsenhetens läkemedelsbehandlingsplan ska det ingå en plan för genomförande av
läkemedelsbehandling av patienter som vårdas oberoende av sin vilja. I planen ska framgå:

• de yrkesgrupper som genomför läkemedelsbehandlingen
• arbetsfördelningen
• säkerställande av kunnande dygnet runt
• behövlig tilläggsutbildning, i synnerhet i fråga om bedömning, uppföljning och
dokumentation av effekter
I 4 a kap i mentalvårdslagen (2001/1423) anges begränsning av patientens grundläggande frioch rättigheter medan vård och undersökning oberoende av patientens vilja pågår. Den
grundläggande principen enligt lagen är att begränsa patientens grundläggande rättigheter
endast i den mån behandlingen av sjukdomen, patientens egen eller någon annans säkerhet
eller tryggandet av något annat intresse enligt detta kapitel oundvikligen kräver det. Målet är
att sträva efter att behandla patienten med respekt för hans/hennes självbestämmanderätt
och i samförstånd med patienten.

Enligt 22 b § i 4 a kap i mentalvårdslagen får vid behandling av en psykisk sjukdom utföras
bara sådana undersökningar och behandlingar oberoende av patientens vilja som är förenliga
med vårdrutiner som är godtagbara från medicinsk synpunkt och där patientens eller andra
personers hälsa eller säkerhet allvarligt äventyras om de inte utförs. Den läkare som behandlar
patienten beslutar om undersökningar och behandlingar som ska utföras oberoende av
patientens vilja. Den behandlande läkaren beslutar också om att patienten ska hållas eller
spännas fast medan behandlingen utförs eller att andra jämförbara, kortvariga begränsande
åtgärder som är nödvändiga för vården ska vidtas. Det är viktigt att komma ihåg att alla
begränsande åtgärder och vårdåtgärder oberoende av patientens vilja grovt inskränker en
människas självbestämmanderätt och måste således grunda sig på lag. Anvisning för
vårdpersonalen: Om du överhuvudtaget känner dig osäker om grunderna för åtgärden, ska
du bekräfta dem via den behandlande läkaren och vid behov via överläkaren som i sista hand
bär ansvar för beslutet. Dokumentera alla begränsande åtgärder och tvångsåtgärder väl.

Utgångsmässigt har patienten en självbestämmanderätt (även i fråga om den egna
läkemedelsbehandlingen). Vården bör ske i samförstånd med patienten (Lagen om patientens
ställning och rättigheter). Mentalvårdslagen möjliggör dock åtgärder oberoende av patientens
vilja, som till exempel administrering av läkemedel, i vissa bestämda situationer:
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1. de begränsningar som beskrivs i mentalvårdslagen kan tillämpas endast på en patient
som är i observation i enlighet med mentalvårdslagen eller för vilken har fattats beslut
om intagning för vård med stöd av mentalvårdslagen (vårdbeslut oberoende av
patientens vilja)
2. den läkare som behandlar patienten beslutar om vård- och undersökningsåtgärder
som genomförs oberoende av patientens vilja, och enligt mentalvårdslagen får vid
behandling av en psykisk sjukdom utföras bara sådana undersökningar och
behandlingar oberoende av patientens vilja som är förenliga med vårdrutiner som är
godtagbara från medicinsk synpunkt och där patientens eller andra personers hälsa
eller säkerhet allvarligt äventyras om de inte utförs. Alla åtgärder ska utföras så säkert
som möjligt och med respekt för patientens människovärde.

Även vid utförandet av åtgärder oberoende av patientens vilja ska man sträva efter
samförstånd med patienten, även om det inte alltid lyckas. För att vidta åtgärderna med
respekt och lyhördhet och motivera åtgärderna förutsätts att personalen har god
handledningsförmåga i synnerhet i vårdsituationer som orsakar meningsskiljaktigheter. En
central princip vid vård av patienter som är under observation och vårdas oberoende av sin
vilja är att deras frihet begränsas endast till de delar för vilka separat har beslutats.

En patient som vårdas oberoende av sin vilja eller är under observation kan medicineras
oberoende av sin vilja om patienten vägrar att ta ett ordinerat läkemedel och medicineringen
är nödvändig för patientens mående och vård samt om det att behandlingsåtgärden inte
genomförs allvarligt äventyrar patientens eller andra personers hälsa eller säkerhet. En
medicinering oberoende av patientens vilja ges i allmänhet som injektion i en muskel. En
patient som är under observation kan medicineras oberoende av sin vilja, men dock inte med
ett läkemedel vars effekt räcker längre än observationstiden. Injektioner med långvarig effekt
används i regel inte på patienter som är under observation, även om patienten själv skulle ge
sitt medgivande. Om patienten regelbundet använder en injektion med långvarig effekt,
bedömer läkaren situationen utgående från helhetssituationen.

Även om läkemedelsbehandlingen inte är tekniskt krävande, betonas på den psykiatriska
avdelningen, på grund av komplexiteten hos behandlingen av psykiatriska patienter,
skötarens interaktionsfärdigheter och respektfullt bemötande av patienten samt etik. Till
exempel sådana situationer då läkemedel administreras och patienten motsätter sig
(injektioner mot patientens vilja) kräver särskild förmåga att sköta situationen på ett säkert

114

sätt och respekt för patientens självbestämmanderätt i den mån som det är möjligt i
situationen (Lag om ändring av mentalvårdslagen 21.12.01 4 a kap; Begränsning av patientens
grundläggande fri- och rättigheter medan vård och undersökning oberoende av patientens
vilja pågår). Också motiveringen av patienten att använda läkemedel regelbundet betonas i
den psykiatriska läkemedelsbehandlingen.

Enligt 4 a kap 22 c § i mentalvårdslagen har patienten rätt till behandling av somatisk
sjukdom så som bestäms i lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992, 3§, 8§,
9§ 4 mom.). Sjukdomen ska behandlas i samförstånd med patienten. Om en patient, som inte
förmår besluta om vården av sig själv, motsätter sig behandlingen av sin somatiska
sjukdom, får vård ges bara om det är nödvändigt för avvärjande av fara som hotar
patientens liv eller hälsa. Beslut om vården fattas av den läkare som behandlar patienten.
Den behandlande läkaren får också besluta om andra kortvariga begränsande åtgärder
som är nödvändiga för vården. Den vård som här avses får också ges vid någon annan
verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården än en enhet som ger psykiatrisk vård. Beslut
om vården och om nödvändiga kortvariga begränsande åtgärder fattas då av den läkare
som ansvarar för vården av patienten vid enheten. Läkaren ska samarbeta med den läkare
som behandlar patienten vid den enhet som ger psykiatrisk vård.

Då patienten på grund av en somatisk sjukdom flyttas till ett somatiskt sjukhus, ligger
vårdansvaret på det somatiska sjukhuset. Samarbetet mellan den somatiska och psykiatriska
enheten är av mycket stor betydelse. Om patienten stannar på den somatiska enheten för
behandling, beslutar läkaren på denna enhet om behandlingen av patienten i samarbete med
den läkare som ger den psykiatriska behandlingen. Ett vårdbeslut oberoende av patientens
vilja som är i kraft berättigar i sig inte till somatisk behandling oberoende av patientens vilja,
om patienten nekar till den. Om förutsättningarna i enlighet med 22 c § i mentalvårdslagen
uppfylls (en fara som hotar patientens liv eller hälsa), kan den behandlande läkaren fatta
beslut om behandling, även om en anhörig eller laglig företrädare motsätter sig (motsvarande
bestämmelse i 8 § i patientlagen). I sjukdomssituationer som äventyrar liv och hälsa kan
endast ett vårdtestamente som patienten har gjort upp tidigare och som är juridiskt giltigt
förhindra behandling. I mindre akuta situationer som äventyrar patientens liv och hälsa är
förfarandet i enlighet med 5–7 § i patientlagen och om patienten inte kan bedöma sitt
vårdbehov kan det bli aktuellt att skaffa en intressebevakare.
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Beslut om vård oberoende av patientens vilja upphävs inte under somatisk behandling.
Psykiatrisk observation av en patient som är under observation är omöjlig att genomföra
under den somatiska behandlingen, varvid vårdbeslutet i praktiken borde fattas innan
patienten överflyttas till det somatiska sjukhuset. Om förutsättningarna för vård oberoende
av patientens vilja inte uppfylls, ska observationen upphöra.
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12 Vaccinering
Genom vaccinering försöker man förebygga infektioner och bekämpa smittsamma sjukdomar
samt allvarliga följdsjukdomar i anknytning till dem. För vacciner som ingår i
vaccinprogrammet behövs ingen läkemedelsordination. Rådgivningar, hälsovårdscentraler,
skolhälsovården och övriga vårdenheter ger vacciner avgiftsfritt i enlighet med
vaccinprogrammet. Det är frivilligt att ta vacciner.

För att köpa vacciner från apotek behövs läkarordination. Alla läkare har rätt att ordinera
vacciner. De sjukvårdare, hälsovårdare och barnmorskor som har separat rätt att ordinera
läkemedel är berättigade att ordinera vissa vacciner till personer över 12 år. Vid ordination
och administrering av vacciner finns det skäl att uppmärksamma att THL:s anvisningar kan
avvika från vad som anges i preparatets produktresumé, till exempel i fråga om dosering,
tidtabell eller kontraindikationer.

12.1 Anordnande av vaccination, vaccinering och hantering av vacciner
I arbetsenhetens läkemedelsbehandlingsplan ska det finnas en anteckning om de vacciner som
ges

på

enheten.

Beroende

på

arbetsenheten

kan

både

vacciner

som

ingår

i

vaccinationsprogrammet och sådana som står utanför vaccinationsprogrammet vara i
användning. Vid vaccination ska man beakta ålder, sjukdomar och faktorer som påverkar
hälsotillståndet. Före vaccinationen ska man kontrollera att det inte finns något hinder för
vaccinationen.

Vacciner kan administreras via flera olika administreringsvägar (t.ex. i.d., s.c., i.m., i.n. och
p.o.). En vaccination får enbart administreras av en läkare eller under en läkares uppsikt av
någon annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården med lämplig utbildning. En
läkares

uppsikt

betyder

vaccinationsögonblicket,

inte
men

nödvändigtvis
läkaren

konkret

ansvarar

för

närvaro

av

en

läkare

vid

vaccinationsverksamheten

på

verksamhetspunkten och för att vaccinatören har ändamålsenlig utbildning, yrkesskicklighet
och behövlig utrustning. Vaccinationsrätt under läkares uppsikt har begränsats till
hälsovårdare, sjukskötare och barnmorskor. Också förstavårdare med sjukskötarbehörighet
kan verka som vaccinatörer, om de har fått en ändamålsenlig utbildning.
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Vid förvaring av vacciner ska man beakta att vacciner är mycket värmekänsliga. En korrekt
hantering kräver en obruten kalltransportkedja, ett ändamålsenligt läkemedelskylskåp och
regelbunden övervakning av förvaringsförhållandena. För att uppnå hållbarhet och optimal
effekt ska vacciner inte iordningställas i förväg. Vaccinatören iordningställer vaccinet för
användning enligt anvisningen på bipacksedeln en liten stund innan vaccinet administreras.

På THL:s webbsidor om vaccinationer finns uppdaterade och mer exakta uppgifter om
vaccinationsprogrammet, praktiska arrangemang i anknytning till vaccinationer samt om
vaccinering. På webbplatsen finns också anvisningar om anskaffning, expediering, hantering,
förvaring och förstöring av vacciner. (https://www.thl.fi/sv/web/vaccinationer)

12.2 Vaccinatörens yrkesskicklighet och utbildning
Det räcker inte att vaccinatören kan administrera läkemedel som injektion. Vaccinatören ska
behärska bland annat frågor i anknytning till hantering och förvaring av vacciner, dosering
och administrering av vacciner samt försiktighetsåtgärder och kontraindikationer.
Vaccinatören ska dessutom behärska akutvård vid reaktioner som uppkommer omedelbart
efter en vaccination, inklusive behandlingen av anafylaxi.

Vaccinatören ska ha grundläggande kunskaper i hur allmänna de infektionssjukdomar som
förebyggs genom vaccination är, hur allvarliga dessa sjukdomar är och vilka följdsjukdomar
och bestående men är förknippade med dem. Vaccinatören ska också känna till eventuella
biverkningar av varje vaccin, kunna ge anvisningar om vård av eventuella symtom som
uppkommer efter vaccinationen samt kunna ge instruktioner till den som ska vaccineras eller
hans/hennes vårdnadshavare om när man ska kontakta vaccinatören eller läkaren. I Vasa
sjukvårdsdistrikt kan sjukskötare få vaccinationskompetens genom att avlägga en 2
studiepoängs tilläggsutbildning. I fortsättningen kommer vaccinationskompetensen att ingå i
grundutbildningen.

Vaccinatören ska kunna göra en anmälan om en misstänkt eller konstaterad biverkning av ett
vaccin eller en vaccinering. Verksamhetsenhetens förman ska försäkra sig om att den person
som utför vaccinationen har det teoretiska kunnande som krävs för uppgiften och att han/hon
har avlagt en praktisk prestation över olika vaccineringstekniker med godkänt resultat. Den
praktiska prestationen i vaccinering tas emot av en erfaren legitimerad yrkesutbildad person
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tillståndet

till

läkemedelsbehandling ingår efter säkerställande av vaccinationskunnande även tillstånd till
administrering av vaccin. På Vasa centralsjukhus administreras vaccin på inremedicinska
polikliniken, akutpolikliniken, barnpolikliniken och bb-avdelningen samt vid behov på andra
enheter.

12.3 Dokumentation av vaccination
Administrerade vacciner ska dokumenteras i journalhandlingarna. I datasystemet eller
vaccinationskortet ska dokumenteras vaccinationsdatum, vaccinets namn, satsnummer, var
det har administrerats, vaccinationssätt och vaccinatör. Anteckning om vaccination av barn
görs på hälsokortet för barn som ges till föräldrarna (förordning 421/2014). Anteckning om
vaccination av vuxna görs på det personliga hälsokortet (förordning 421/2014).

Om det är fråga om en vaccinationsserie eller en boostervaccination som ges med jämna
mellanrum är det viktigt att ge anvisningar om följande vaccinationsgång till den som ska
vaccineras. Det är bra att anteckna tidpunkten för följande vaccination till exempel på
hälsokortet som ges till den som vaccineras.

Mer information om vaccination av resenärer finns på finska i Matkailijan terveysopas
(Resenärens hälsoguide))
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13 Åtgärder som vidtas i samband med farliga situationer
Då man upptäcker en farlig situation i anknytning till läkemedelsbehandling ska man
omedelbart vidta de åtgärder som krävs för att avlägsna faran och minimera skadan. En farlig
situation ska alltid även dokumenteras i patientdatasystemet, och händelsen ska informeras
till patienten eller den anhöriga.

13.1 Vården av en patient som har råkat ut för läkemedelsskada
På varje enhet där man genomför läkemedelsbehandling ska det finnas en överenskommen
plats, där det finns medicinskt kol samt antidoter och medel som används mot förgiftningar,
vilka måste finnas med tanke på de läkemedel som används på enheten. Vasa centralsjukhus
antidoter och medel mot förgiftningar förvaras på akuten och i sjukhusapotekets dejourlager.
Vissa antidoter och medel mot förgiftningar (såsom naloxon och flumazenil) bör också finnas
på andra avdelningar. En lista över tillgängliga antidoter finns på sjukhusapotekets
extranetsidor och på sjukhusets intranet vid Sjukvård  Quick fix. I Terveysportti vid
Antidoottirekisteri,

som

är

ett

nationellt

antidotregister

och

upprätthålls

av

Giftinformationscentralen, kan man kontrollera antidoter som finns att tillgå på andra
sjukhus. Ett typiskt exempel på en farlig situation som har uppstått i samband med
läkemedelsbehandling är en situation där fel patient ges fel läkemedelsdos. I dylika situationer
ska man i första hand kontakta en läkare. Läkaren ska bedöma de risker som är förknippade
med situationen och ge vårdanvisningar för hur patientens tillstånd ska uppföljas och
eventuellt behandlas.

Vid behov kan man också kontakta Giftinformationscentralen (tfn 09 471 977 eller 0800 147
111) och handla enligt de instruktioner som ges:



Om patienten har kraftiga symtom, kalla en läkare på plats och kalla på METgruppen



Försäkra dig om tillräcklig andning och blodcirkulation och starta vid behov
återupplivning



Ta reda på vilket läkemedel det handlar om och hur stor dos



Giftinformationscentralen kan vid behov hjälpa med riskbedömningen
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Förhindra att ett giftigt ämne absorberas (medicinskt kol)

Anvisningar för hur man ska handla vid överdosering av ett läkemedel finns i allmänhet också
på läkemedlets produktresumé. För vissa läkemedel kan man även använda antidoter enligt
läkarens anvisning.

Patienten ska alltid informeras om betydande avvikelser i läkemedelsbehandlingen och de
eventuella biverkningar som detta har föranlett eller eventuellt kommer att föranleda.

13.2 Patientens rätt att anmäla farliga situationer i anknytning till
läkemedelsbehandling
Man ska i första hand sträva efter att sköta problemsituationer i anknytning till vården av
patienten direkt med patienten och den vårdande instansen. Det rekommenderas dock att
patienten ges möjlighet att med hjälp av systemet för rapportering av farliga situationer
(HaiPro) ge respons eller berätta anonymt om farliga situationer i anknytning till sin
läkemedelsbehandling till organisationen eller den enhet som ansvarar för vården. På Vasa
centralsjukhus kan patienten själv rapportera en farlig situation, antingen på en
pappersblankett eller via webbsidorna på en elektronisk blankett. Varje anmälan som har
lämnats in av en patient behandlas på den enhet där skadan har skett. Patienten ges även
bemötande på sin anmälan, om han/hon har gett sina kontaktuppgifter i anmälan.

Länk till kanaler för rapportering av farliga situationer

Patienten eller den anhörige kan också om han/hon önskar framställa en skriftlig (eller av
särskilda skäl en muntlig) anmärkning om vården till chefen för enheten. Chefen ska reda ut
ärendet som anmärkningen gäller och inom rimlig tid ge bemötande till den som har framställt
anmärkningen. I bemötandet ska den inträffade händelsen vara utredd. Om det vid
behandlingen av anmärkningen framgår att patienten på grund av det skedda har orsakats en
patientskada, ska patienten ges anvisningar i hur saken förs vidare.

Om patienten eller den anhörige inte är nöjd med bemötandet av anmärkningen, kan han/hon
göra ett klagomål. Klagomålet görs fritt formulerat eller på blanketten för hälsovårdsklagan
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och lämnas till regionförvaltningsverket eller Valvira. Valvira behandlar allvarliga farliga
situationer, som till exempel vårdfel som har orsakat svåra skador och dödsfall. Klagomål görs
till Valvira då en misstanke om ett vårdfel gäller vården av en patient som har omkommit eller
skadats allvarligt i vården.

För skadefall som har inträffat i Finland, förknippade med läkemedelsbehandling, vilka har
lett till personskada, kan patienten själv lämna in begäran om skadestånd till
Patientförsäkringscentralen. Också för skador som har orsakats av läkemedel eller vaccin kan
man söka ersättning. Patientombudsmannen ger vid behov mer precisa råd till patienten om
dennas rättigheter, och assisterar vid skötseln av ärenden och utredningen av problem.

13.3 Rapportering

av

farliga

situationer

i

anknytning

till

läkemedelsbehandling vid Vasa centralsjukhus
Farliga situationer och negativa händelser som är förknippade med läkemedelsbehandling ska
anmälas via HaiPro-systemet. På enheterna bör man uppmuntra personalen att också anmäla
tillbud. Anmälan om ett tillbud kan ge värdefull information om sådana situationer, i vilka en
säker läkemedelsbehandling har kunnat äventyras. Anmälningar om farliga situationer kan
också bidra till att man identifierar uppkomstmekanismen för en skadlig händelse, och å andra
sidan kan man också hitta de faktorer som hindrade uppkomsten av en allvarligare skada.

Allvarliga farliga händelser ska rapporteras till förmannen (CÖL direktiv) eller
ansvarspersonen för patientsäkerheten. Allvarliga farliga situationer utreds vid behov
grundligare, för att man ska kunna identifiera de grundliggande faktorer som påverkar
uppkomsten av situationerna. Vid utredningen av farliga situationer är syftet att hitta
metoder, varmed motsvarande situation i framtiden kan förhindras utan att skuldbelägga
någon.
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13.4 Rapportering av läkemedels- och medicineringssäkerhet utanför
organisationen
13.4.1 Vårdanmälningssystemet, Hilmo

THL:s vårdanmälningssystem, dvs. Hilmo-registret, används bland annat för statistikföring
av vårdens biverkningar. I Hilmo ska man anmäla diagnostiserbar biverkning enligt
sjukdomsklassifikation ICD-10 som används i Finland. Uppgifterna i Hilmo kan användas vid
uppföljningen och utvecklingen av kvaliteten på vården.

Med biverkningar av vården avses följder i anknytning till vård eller åtgärd som i jämförelse
med normal vård förorsakar skada, förlängd vårdperiod eller förhöjda kostnader för patienten.
I praktiken utformas Hilmo-anmälan av de diagnoskoder som dokumenteras i
patientjournalen i samband med vården. Därför är det viktigt att den läkare som behandlar
patienten i samband med skadehändelsen även dokumenterar koderna som gäller
biverkningen.

Biverkningar i anknytning till läkemedel, vilka uppkommer i samband med vård,
dokumenteras med ICD-10-klassifikationskoderna T88.7, Y57-Y59, Y63-67 eller Y88.
Följdtillstånd av behandling dokumenteras med koderna Y88.0 eller Y88.3. Diagnoskoderna
och Y-koderna är inte alternativa. Y-koden kompletterar en yttre orsak till det
sjukdomssymtom eller den medicinska orsak som anges med diagnoskoderna, som beskriver
biverkningen av den egentliga vården.

13.4.2 Anmälan om läkemedelsbiverkningar

Med biverkning avses skadliga eller andra än avsedda reaktioner som har orsakats av ett
läkemedel. Då en patient uppvisar ett nytt, överraskande symtom bör medicineringen som en
eventuell bakomliggande orsak tas i beaktande, i synnerhet om man har gjort ändringar i
medicineringen. En del av biverkningarna av ett läkemedel kan upptäckas först flera år efter
att läkemedlet har lanserats på marknaden, då läkemedlet kommer ut i omfattande
användning i olika patientgrupper. Därför är de anmälningar om biverkningar som görs av
personer som är berättigade att ordinera och expediera läkemedel en viktig del av
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bedömningen av läkemedels användningssäkerhet. Utgående från säkerhetsbedömningen
kan man vid behov ändra läkemedlets produktresumé och bipacksedel eller begränsa
användningen av läkemedlet, för att de fördelar som läkemedlet ger ska vara större än
eventuella risker.

En konstaterad eller misstänkt biverkning ska alltid anmälas till Fimea, som ansvarar för
upprätthållandet av det nationella biverkningsregistret och ser till att uppgifterna förmedlas
till internationella biverkningsregister. Den främsta avsikten med anmälningssystemet är att
upptäcka tidigare oidentifierade, sällsynta biverkningar. Därför önskar man att i synnerhet
sådana biverkningar som inte nämns i läkemedlets bipacksedel anmäls.

Till Fimea ska man anmäla i synnerhet allvarliga och/eller oväntade samt alla nya
läkemedelsbiverkningar, i synnerhet i följande fall:



Då man misstänker eller konstaterar att ett läkemedel har förorsakat en allvarlig
biverkning (som har orsakat dödsfall, varit livshotande, orsakat sjukhusvård eller
förlängd sjukhusvård, bestående eller betydande funktionshinder eller förlust av
funktionsförmåga samt medfödd anomali/missbildning).



Då man misstänker eller konstaterar att användningen av läkemedlet har lett till
en skadlig interaktion med ett annat läkemedel.



Vid en oväntad biverkning (avviker till kvaliteten eller styrkan från det som nämns
i läkemedlets produktresumé).



Vid en biverkning som har förorsakats av ett nytt läkemedel eller misstänks ha
förorsakats av det.



Då biverkningsfrekvensen enligt den som anmäler biverkningen verkar öka.



Då en biverkning anknyter till ett medicineringsfel (till exempel en biverkning som
orsakas av felaktig administreringsväg eller av administrering till fel patient).



Då biverkningen anknyter till överdosering av läkemedel.



Då

biverkningen

anknyter

till

en

användning

som

avviker

från

försäljningstillståndet, inklusive missbruk och arbetsrelaterad exponering

Läkemedelsövervakningsmyndigheterna följer särskilt noga läkemedel för vilka det finns
mindre tillgänglig information än för andra läkemedel, till exempel för att de är nya eller
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uppgifterna om långvarig användning av dem är begränsade. Läkemedel som omfattas av
ytterligare övervakning kan identifieras med hjälp av den liksidiga, svarta triangeln på
bipacksedeln och produktresumén (Figur 16 För läkemedel försedda med triangel ska en
biverkningsanmälan göras). Förteckningen över preparat som omfattas av ytterligare

övervakning uppdateras månatligen på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats.

Man uppmanar att det för alla konstaterade och misstänkta biverkningar, som orsakas av
läkemedel som är märkta med en svart triangel i bipacksedeln, görs en biverkningsanmälan,
så att nya uppgifter ska kunna analyseras effektivt.

Figur 16. För läkemedel försedda med triangel ska en biverkningsanmälan göras

De som använder läkemedlen kan också själva göra en anmälan till biverkningsregistret, men
vid misstanke om biverkning ska man alltid diskutera med den behandlande instansen.
Anmälan om biverkningar av läkemedel kan göras elektroniskt eller på Fimeas blankett.
Anvisningar för anmälan om biverkningar finns på Fimeas webbplats:

https://www.fimea.fi/web/sv/lakemedelssakerhet_och_information/lakemedelssakerhet/a
nmalan_av_lakemedelsbiverkningar

För att göra en anmälan om biverkningar elektroniskt behövs FiMnet-användarnamn och
lösenord. Den elektroniska blanketten för anmälan om biverkningar finns även i
Terveysporttis läkemedelsdatabas.

13.4.3 Anmälan om misstänkta eller konstaterade biverkningar av vaccin

Yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården ska anmäla alla konstaterade eller
misstänkta vaccinbiverkningar som de får kännedom om till Fimea. Uppdaterade anvisningar
finns

på
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https://www.fimea.fi/web/sv/lakemedelssakerhet_och_information/lakemedelssakerhet/a
nmalan_av_lakemedelsbiverkningar. Grunden till anmälan är samma kriterier som för
biverkningar av läkemedel (se ovan) och för vaccinernas del gäller även att anmälan ska göras
vid misstanke om ett satsspecifikt problem eller om det är fråga om en ny eller utvidgad
målgrupp för vilken vaccinet används.

13.4.4 Rapportering av farliga situationer i anknytning till medicintekniska
produkter och medicinteknisk utrustning

En riskhändelse som orsakas av produkter eller utrustning för hälso- och sjukvården ska alltid
rapporteras till Fimea. Med en riskhändelse avses en sådan händelse som äventyrade eller var
nära att äventyra en patients, användares eller annan persons hälsa. En riskhändelse ska
rapporteras så fort som möjligt.

En anmälan till Fimea kan göras samtidigt som man gör HaiPro-anmälan. Länken till Fimeas
webbplats finns under anmälan om farlig situation. Då rapporteringen om riskhändelse görs
direkt via HaiPro, registreras uppgiften om riskhändelsen samtidigt i systemet för anmälan
om farlig situation.

En yrkesmässig användare ska enligt lagen lämna rapport om varje sådan riskhändelse som
har inträffat vid användningen av en produkt för hälso- och sjukvården och som beror på
produktens egenskaper, en avvikelse eller störning i produktens prestanda, brister i
märkningen av produkten, en bristfällig eller felaktig bruksanvisning för produkten eller
användning av produkten. En rapport ska lämnas även då produktens eller utrustningens
andel i det skedda är oklar. Man ska även lämna rapport om händelsen till tillverkaren eller
dennas representant, eftersom tillverkaren i första hand bär ansvar för att produkten svarar
mot de krav som ställs på den.

En yrkesmässig användare är skyldig att därtill ombesörja att produkter och utrustning är i
funktionsdugligt skick, att bruksanvisningarna är tillgängliga, att utbildningen i
användningen är korrekt och att produkterna är spårbara. Ett preparat som klassificeras som
utrustning (CE-märkning) kan i vissa fall ur användarens synvinkel påminna om ett
läkemedelspreparat som omfattas av försäljningstillstånd. Klassifikationen som läkemedel
eller utrustning sker utgående från det användningsändamål som tillverkaren anger.
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På Vasa centralsjukhus säkerställs vårdpersonalens kunnande om produkter och utrustning
med hjälp av ett apparatpass, som är ett enhetsspecifikt fastställt redskap för att säkerställa
kunnandet inom användningen av apparater. Organisationens sjukhusingenjör ansvarar för
säkerheten i anknytning till produkter och utrustning.

13.4.5 Anmälan om produktfel i anknytning till läkemedel

Det är fråga om ett produktfel då det vid tillverkningen av ett läkemedel har inträffat ett fel
som gör att läkemedlet inte uppfyller de fastställda kvalitetskraven och läkemedlet av den
orsaken kan vara skadligt för användaren (t.ex. mikrobiologisk orenhet). Produktfel kan
förekomma i läkemedel som är tillverkade såväl på läkemedelsfabrik som på apotek.

Om anmälan om produktfel kommer från en läkemedelsfabrik, informerar sjukhusapoteket
(VCS) eller läkemedelscentralen (Jakobstad) verksamhetsenheterna beroende på situationen
antingen per telefon eller genom ett apoteksmeddelande. Tillbakadragningar som meddelas
per telefon, bekräftas senare även skriftligt. Då verksamhetsenheterna tar emot en anmälan
om produktfel ska de kontrollera om läkemedelspreparatet eller satsen i fråga finns på
enheten. Om preparatet finns på enheten och det är fråga om återkallelse av produkten, tas
den omedelbart ur bruk och returneras tillsammans med meddelandet till sjukhusapoteket
eller läkemedelscentralen.

Om en observation av ett eventuellt produktfel i ett läkemedelspreparat görs på en
verksamhetsenhet, tas preparatet, som misstänks vara felaktigt, ur bruk och sjukhusapoteket
eller läkemedelscentralen kontaktas så fort som möjligt. Det rekommenderas att man fyller i
produktfelsblanketten som finns på sjukhusapotekets extranetsidor och i synnerhet de
punkter som gäller uppgifter om produktsats och hållbarhet samt kontaktuppgifter till
kontaktpersonen på verksamhetsenheten. En produkt som misstänks vara felaktig skickas
med tillhörande förpackning (både inre och yttre förpackning i den utsträckning det är
möjligt)

tillsammans

med

produktfelsblanketten

till

sjukhusapoteket

eller

läkemedelscentralen. Sjukhusapoteket eller läkemedelscentralen ansvarar för hanteringen av
produktfelet och ger utgående från riskbedömning anvisningar för behövliga fortsatta
åtgärder. Ett preparat som misstänks vara felaktigt skickas i regel till läkemedelsfabriken för
fortsatta undersökningar. Av den anledningen är det viktigt att satsnummer för produkter som
innehåller blod eller dess beståndsdelar dokumenteras på rätt ställe vid dokumentation av
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administrering (se Figur 9. Dokumentation av administrering av produkter med satsuppföljning i
Eskos läkemedelsdel och Figur 10. Dokumentation av administrering av produkter med satsuppföljning
i HOITU-programmet i kapitel 6.7.1.2 Dokumentation av blodtransfusioner och produkter med

satsuppföljning). En sats med ett eventuellt produktfel är lättare att hitta med datatekniska
metoder.
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14 Riskhantering vid läkemedelsbehandling
Riskhanteringen är en central del av den systematiska utvecklingen av patientsäkerheten. I
enhetskriterierna i Vasa centralsjukhus kvalitetsprogram SHQS anges att riskkartläggningar
ska göras och resultaten behandlas samt riskernas betydelse bedömas. Vasa centralsjukhus
plan för genomförande av riskhantering beskrivs i Kvalitetsledningens och patientsäkerhetens
verkställighetsplan (på finska).

14.1 Riskbedömning och regelbunden uppföljning av farliga situationer och
negativa händelser i anknytning till läkemedelsbehandling
Information

om

farliga

situationer

och

negativa

händelser

i

anknytning

till

läkemedelsbehandling insamlas via organisationens interna rapporteringskanaler eller via
utomstående aktörer till exempel i form av patientrespons, anmärkningar och/eller klagomål.
Farliga situationer i anknytning till läkemedelsbehandling, vilka kommer till kännedom,
borde granskas mer omfattande än som enskilda händelser för att riskerna ska kunna
identifieras. Målet med granskningen av farliga situationer och negativa händelser är att
identifiera risker i anknytning till genomförandet av läkemedelsbehandling och fastställa de
åtgärder som krävs för riskhanteringen. Regelbunden uppföljning innebär både reaktiv och
förutseende riskhantering.

Målet med riskanalys av en enskild farlig situation är att bedöma risken förknippad med
händelsen med tanke på fortsatta åtgärder. Storleken på en risk i anknytning till en enskild
farlig situation vid läkemedelsbehandling bedöms som en del av behandlingen av anmälan om
farlig situation. Riskens storlek fastställs utgående från händelsens följder, sannolikhet och
skyddsmekanismer. Den riskkoefficient som händelsen ges definieras i HaiPro-systemet av
den person eller grupp som ansvarar för behandlingen. Rekommendationer i anknytning till
riskhantering definieras i HaiPro-systemet eller i en separat undersökningsrapport som
uppförs över händelsen. Vid bedömningen av riskens sannolikhet beaktas befintlig praxis för
riskhantering och hanteringsmetoder för säkerhet. Vid bedömning av följder granskas typiska
följder för händelsen.
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Utgående från anmälningar om farliga situationer i anknytning till läkemedelsbehandling
följer man upp typiska händelsetyper och trender samt granskar vilka faktorer som har
bidragit till händelserna och vilka följder händelserna har lett till. Utgående från de uppgifter
som framkommer bland händelserna bedöms vilka hotfaktorer som inverkar på verksamheten
samt typiska orsaker till farliga händelser. Utgående från granskningen kan man dokumentera
de risker som berör hela organisationen på omfattande nivå.

14.2 Avdelningsbesök

som

genomförs

av

sjukhusapoteket

eller

läkemedelscentralen
Enligt gällande myndighetsbestämmelse ska sjukhusapoteket eller läkemedelscentralen
genom årliga avdelningsbesök säkerställa att man på avdelningarna och övriga
verksamhetsenheter iakttar läkemedelssäkerhet och sådana handlings- och arbetssätt som
främjar en ändamålsenlig läkemedelsförsörjning. Genom avdelningsbesöken säkerställer man
att

verksamhetsenhetens

läkemedelsförsörjning

har

ordnats

i

enlighet

med

läkemedelslagstiftningen. Därtill främjas genom avdelningsbesöken att de grundläggande
principerna i SHM:s handbok Säker läkemedelsbehandling tillämpas och att medicineringsoch

patientsäkerheten

främjas.

Genom

avdelningsbesök

uppnås

målen

med

förhandsinstruktioner och säkerställande av att givna anvisningar och överenskomna
förfaringssätt förverkligas.

Avdelningarnas och verksamhetsenheternas läkemedelsskåp granskas i enlighet med gällande
myndighetsföreskrift av en i uppgiften insatt, legitimerad provisor eller legitimerad farmaceut.
Avdelningsbesöket görs tillsammans med avdelningsskötaren eller den skötare som ansvarar
för läkemedelsskåpet. Sjukhusapoteket eller läkemedelscentralen upprättar ett protokoll över
avdelningsbesöket, av vilket en kopia förvaras på avdelningen eller en annan
verksamhetsenhet. Protokollets original arkiveras på apoteket. Därtill ska åtgärderna för att
korrigera de brister som har upptäckts under granskningarna övervakas och dessa åtgärder
ska dokumenteras.

Granskningarna genomförs med ett års mellanrum samt alltid om det på en enhet väcks
misstanke om missbruk av läkemedel, om läkemedelssvinnet är exceptionellt stort eller om
det för ändamålsenlig användning av läkemedlen i övrigt krävs, oberoende av tidpunkten för
föregående

avdelningsbesök.

I

exceptionella

fall

och

av

särskilda

orsaker

kan
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granskningsintervallet förlängas från två till fem år. Sådana orsaker är en liten mängd
expedieringar eller att det på enheten inte förvaras preparat som är registrerade som
läkemedel eller att läkemedelsförsörjningen på enheten är problemfri. Enheterna, där man
använder läkemedel som klassificeras som narkotika, ska dock kontrolleras årligen trots små
expedieringsmängder eller problemfri läkemedelsförsörjningsverksamhet.

14.3 De vanligaste identifierade risksituationerna förknippade med
läkemedelsbehandling på Vasa centralsjukhus
Bland anmälningar om farliga situationer kan man identifiera de farliga situationer som ofta
upprepas vid genomförande av läkemedelsbehandling. Enheterna ska aktivt identifiera och
observera riskerna i sin egen verksamhet, och söka metoder för att minska riskerna. I
enheternas egna läkemedelsbehandlingsplaner ska de enhetsspecifika risksituationerna i
anknytning till läkemedelsbehandling vara tydligt identifierade och de åtgärder med vilka
riskerna kan minskas eller avlägsnas ska vara beskrivna.
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Tabell 5 De vanligaste riskerna i anknytning till läkemedelsbehandling är förknippade med
följande omständigheter:
Beskriven händelse

Följd för patienten eller
verksamhetsenheten

De åtgärder som har vidtagits
för att minimera risken

Bristfällig identifiering av
patient

Patienten ges fel läkemedel

Alla patienter är försedda med
ett armband, patienterna
ombes uppge sitt namn då de
ges läkemedel

Läkemedelsordinationer
dokumenteras inte på
läkemedelsbladet i Esko

Patienten blir utan det
ordinerade läkemedlet

På enheterna fastställer man
klara och tydliga principer för
vem som ska dokumentera
läkemedelsordinationerna på
läkemedelsbladet i Esko

Bristfällig
läkemedelsordination på
läkemedelsbladet i Esko (t.ex.
tiden för administrering eller
administreringssättet är fel
eller saknas, längden på
kuren saknas)
Dubbelkontroll av läkemedlen
genomförs inte enligt de givna
anvisningarna

Patienten blir utan det
ordinerade läkemedlet eller så
ges patienten fel dos eller rätt
dos vid fel tidpunkt

Då man skriver en
läkemedelsordination ska varje
punkt fyllas i noggrant

Patienten
- ges fel läkemedel,
läkemedelsform eller styrka
- ges extra läkemedel eller blir
utan läkemedel

Arbetsskiften måste planeras
så att dubbelkontrollen ska
kunna genomföras

Patientens läkemedelslista
genomgicks inte tillsammans
med patienten eller den
anhörige vid ankomsten

Patienten får fel läkemedel

Den läkemedelslista som
skrivs ut/öppnas i samband
med delningen är bristfällig
(administreringsvägen har
inte valts rätt eller alls (t.ex.
ögondroppar, inhalationer))

Patienten blir utan läkemedel

Patientens hemmedicinering
ska kontrolleras och alltid
dokumenteras då patienten
anländer till enheten för vård
och då patienten överflyttas
från en enhet till en annan.
Då man öppnar
läkemedelslistan bör man
komma ihåg att välja alla
administreringsvägar
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15 Lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter
Anmälan om farliga situationer i anknytning till medicintekniska produkter och
medicinteknisk utrustning
Anmälan om misstänkt läkemedels-/vaccinbiverkning
Ansökan om specialtillstånd
Fimea föreskrift 2/2012 Kliniska läkemedelprövningar
Fimea föreskrift 2/2016 Expediering av läkemedel
Fimea föreskrift 6/2011 Tillverkning av läkemedel på apotek
Fimea föreskrift 6/2012 Sjukhusapotekens och läkemedelscentralernas verksamhet
Förordning om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 564/1994
Hälso- och sjukvårdslag 30.12.2010/1326
Lag om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården 9.2.2007/159
Lag om elektroniska recept 61/2007
Lag om patientens ställning och rättigheter 17.8.1992/785
Lag om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård 629/2010
Lag om smittsamma sjukdomar 21.12.2016/1227
Lag om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 28.6.1994/559
Läkemedelslag 10.4.1987/395
Mentalvårdslag 14.12.1990/1116
Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelma - Loppuraportti (på finska)
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om förskrivning av läkemedel 2.12.2010/1088
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om journalhandlingar 298/2009
THL:s webbplats om vaccinationer
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16 Begrepp och definitioner
Akutvård
Brådskande vård i fråga om patienter som har insjuknat eller skadats plötsligt, och vid behov
transport av patienten till en vårdenhet.
Anmälningspliktig verksamhet
En privat serviceproducent, vars verksamhet omfattar annat än privata socialtjänster dygnet
runt, ska innan verksamheten inleds, om verksamheten förändras väsentligt eller läggs ner
lämna en skriftlig anmälan till den kommun där tjänsterna tillhandahålls. Kommunen ska
meddela uppgifterna till regionförvaltningsverket för registerföring.
Arbetsenhet för hälso- och sjukvård
En enskild arbetsenhet för en verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården. Med
arbetsenhet avses bland annat hemsjukvård, akutvård och sjuktransport samt till exempel
polikliniker och avdelningar.
Arbetsenhet inom socialvården
En enskild arbetsenhet i en verksamhetsenhet inom socialvården.
Avgiftning
Behandling av opioidberoende personer med läkemedelspreparat som innehåller buprenorfin
eller metadon, med drogfrihet som mål.
Avvikelse
Vilken som helst händelse som avviker från det planerade eller avtalade då det gäller
produkter, förfaringssätt, verksamhetssystem och verksamhetsmiljö och som kan leda till en
farlig händelse.
Avvikelse i läkemedelsordination
Ett resultat av beslut om eller givande av läkemedelsordination, vilket kan leda till att effekten
försvagas eller risken för skador ökas. Avvikelsen kan gälla behandlingens orsak,
kontraindikation, allergier, annan medicinering eller andra faktorer som kan påverka
behandlingen, dosering, doseringsform, val av mängd och administreringsväg samt
begripligheten i läkemedelsordinationens information. (Stakes och Rohto 2006.)
Basläkemedelsurval
Läkemedelsurval som har definierats av sakkunniga och bekräftats på verksamhetsenheterna,
och som motsvarar läkemedelsbehandlingens krav. Urvalet innehåller läkemedel som är i
kontinuerligt bruk på enheten samt vissa sällan använda men nödvändiga läkemedel. (Fimea
6/2012.)
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Bedömning av läkemedelsbehandling
Bedömning som utförs av läkare, vid behov med hjälp av en annan yrkesutbildad person inom
hälso- och sjukvården, angående nödvändigheten och ändamålsenligheten i fråga om
läkemedelsbehandling som en del av undersökning och planering av vård för en patient. (Obs.
En annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården kan vara en klinisk farmakolog,
specialutbildad provisor eller farmaceut eller annan specialutbildad yrkesutbildad person
inom hälso- och sjukvården. Bedömningen omfattar korrigerande åtgärder som behövs för
läkemedelsbehandling och bedöms och bestyrks av läkare eller en bestyrkning av läkare att
inga korrigerande åtgärder behövs. Den innehåller vid behov även en plan för uppföljning av
förändringarna i läkemedelsbehandlingen.) (Mäkelä-Bengs m.fl. 2015.)
Biverkning
En skadlig verkan av ett läkemedel eller en annan effekt än den planerade (Fimea 4/2013).
Egentliga narkotika
Läkemedel som innehåller ämnen som ingår i förteckningarna I, II och IV i 1961 års allmänna
narkotikakonvention samt i förteckningarna I och II i 1971 års konvention angående
psykotropiska ämnen (förordning 1088/2010).
Elektroniskt recept
En läkemedelsordination, som har uppgjorts med en databehandlingsanordning av en person
med förskrivningsrätt och som med hjälp av datanät överförs till receptcentret (lagen om
elektroniska recept 61/2007).
Farlig händelse
En händelse som äventyrar patientens säkerhet, vilken orsakar eller kan orsaka skada för
patienten.
Fel
Felaktig handling eller åtgärd eller försummelse av rätt handling eller åtgärd, vilket leder till
oönskat resultat eller stor sannolikhet för detta.
HCI-läkemedel
Huvudsakligen på centrala nervsystemet inverkande (HCI) läkemedel
• som har nämnts i förteckningen över HCI-läkemedel bekräftad av Säkerhets- och
utvecklingscentret för läkemededelsområdet
• som är läkemedelspreparat vilkas verksamma ämnen har nämnts i förteckningen
bekräftad av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet över de
läkemedel som får expedieras endast mot recept och som i förteckningen har prefixet
Z, ZA, P och PA eller
• som har angivits vara HCI-läkemedel i försäljningstillståndet. (Fimea 5/2011.)
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Helhetsbedömning av läkemedelsbehandling
Helhetsbedömning, i vilken ingår förutom bedömning av läkemedelsbehandling även
bedömning av genomförande av läkemedelsbehandling och deltagande i och följsamhet till
vården i patientens hem. Bedömningen görs av kliniska experter eller av en multiprofessionell
grupp enligt beslut av den behandlande läkaren. (Obs. I gruppen av kliniska experter eller den
multiprofessionella gruppen kan ingå läkare, klinisk farmakolog, specialutbildad farmaceut
eller provisor eller annan specialutbildad yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården.
Förutom bedömning av läkemedelsbehandling och den bedömning som görs i patientens hem
kartläggs de sociala och ekonomiska förutsättningarna för läkemedelsbehandlingen.
Bedömningen omfattar korrigerande åtgärder som behövs för läkemedelsbehandling och
bedöms och bestyrks av läkare eller en bestyrkning av läkare att inga korrigerande åtgärder
behövs. Den innehåller även en plan för uppföljning av förändringarna i
läkemedelsbehandlingen.) (Mäkelä-Bengs m.fl. 2015.)
Hemmedicinering
Läkemedelsbehandlingen genomförs i patientens hem. Patienten ansvarar själv för
genomförandet av läkemedelsbehandling i enlighet med hemmedicineringen, och den
genomförs antingen med läkemedel, som patienten har köpt på apotek (receptbelagda eller
receptfria), eller läkemedel, som har överlåtits patienten från sjukhuset (t.ex.
läkemedelsbehandling av smittsamma sjukdomar).
Hemvård
En helhet som utgörs av hemtjänster i enlighet med 20 § i socialvårdslagen och uppgifter inom
hemsjukvården i enlighet med 25 § i hälsovårdslagen (1362/2010).
Injektion
Injektioner under huden, innanför huden och i muskeln samt behärskande av sådan
injektionsteknik och sådana ingrepp (dosering, aseptik) som de kräver.
Intravenös läkemedelsbehandling
Läkemedelsbehandling, i vilken läkemedlet administreras via en ven eller i en ven.
Kanta-arkivet
Ett lagstadgat, elektroniskt, nationellt hälsovårdsarkiv, som innehåller uppgifter om
elektroniska läkemedelsordinationer, patientuppgifter samt informationshantering
(samtycken m.fl. uppgifter om patienten). I Kanta-arkivet finns Mina Kanta-sidor, dvs.
patientens egen elektroniska datasystemtjänst, med vilken en patient kan granska sina
elektroniska läkemedelsordinationer och patientuppgifter som har lagrats i arkivet.
Kontroll av att läkemedelslistan är uppdaterad
En kontroll som genomförs av en patient, patientens anhöriga eller en aktör inom social- eller
hälsovården tillsammans med patienten eller dennas anhöriga, i vilken man kontrollerar att
den medicinering som patienten använder svarar mot de uppgifter som finns på vårdenhetens
läkemedelslista när patientens vårdperiod börjar, under vårdperioden och när vårdperioden
avslutas (Mäkelä-Bengs m.fl. 2015).
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Kontroll av medicinering
Kontroll av en patients medicinering som genomförs av en yrkesutbildad person inom hälsooch sjukvården, i vilken man kontrollerar att läkemedlens doseringar och
administreringstidpunkter svarar mot godkänd behandlingspraxis, samt kartlägger eventuella
överlappningar och inkompatibiliteter. (Obs. En yrkesutbildad person inom hälso- och
sjukvården kan vara en läkare, sjukskötare, provisor eller farmaceut.) Vid kontrollen bedöms
inte behov, indikation eller ändamålsenlighet i fråga om läkemedelsbehandlingen och inte
heller korrigerande åtgärder som görs i anknytning till medicineringen (Mäkelä-Bengs m.fl.
2015) vid fastställandet och hanteringen av delområdena (Fimeas föreskrift 6/2012).
Kontroll av medicineringens ändamålsenlighet
En läkares bedömning av patientens medicinering i förhållande till patientens aktuella
hälsosituation (Mäkelä-Bengs m.fl. 2015).
Legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som har utbildats inom
läkemedelsbehandling
En legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården, i vars grundläggande
utbildning ingår utbildning inom läkemedelsbehandling.
Läkemedel
Preparat eller ämne vars avsikt är att vid invärtes eller utvärtes användning bota, lindra eller
förebygga sjukdom eller dess symtom. Läkemedel är också ett ämne eller en kombination av
ämnen som används invärtes eller utvärtes för att återställa, förbättra eller omvandla
livsfunktionerna med hjälp av farmakologisk, immunologisk eller metabolisk verkan eller för
att klargöra hälsotillstånd eller sjukdom. (Läkemedelslagen 395/1987, Social- och
hälsovårdsministeriets förordning om förskrivning av läkemedel 1088/2010). Läkemedel
som får expedieras från apotek utan recept (förordning 1088/2010).
Läkemedel med sinsemellan liknande namn
Läkemedel, vars namn låter eller ser likadana ut (LASA = Look-Alike Sound-Alike).
Läkemedel som har sinsemellan liknande namn hör till riskläkemedel.
Läkemedelsanteckning
Anteckningar som en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården gör i patientjournalen
om patientens medicinering, läkemedelsbehandling eller förändringar i dem (Mäkelä-Bengs
m.fl. 2015)
Läkemedelsbehandling naturlig väg
Läkemedelsbehandling, där läkemedel kan administreras utan speciella ingrepp: via naturlig
administreringsväg munnen, i ändtarmen osv. Läkemedlet kan administreras i tablett-,
kapsel- eller droppform (ögon- och örondroppar), som salva, plåster, suppositorier,
inhalation, nässpray osv.
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Läkemedelsbehandlingsplan
Ett arbetsredskap för säker läkemedelsbehandling
verksamhetsenhet inom social- och hälsovården.

som

har

utarbetats

på

en

Läkemedelsförsörjning
En helhet, med vilken säkerställs att det finns tillgång till effektiva och säkra läkemedel till
rimligt pris (SHM 2011). I läkemedelsförsörjning ingår att anskaffa läkemedel, iordningställa,
tillverka, lagra och expediera läkemedel samt ge läkemedelsinformation till
verksamhetsenheter inom social- och hälsovården på vilka läkemedel används, till exempel
avdelningar
och
polikliniker
eller
patienter.
Verksamhetsenheter
inom
läkemedelsförsörjningen är apotek, sjukhusapotek, läkemedelscentraler, läkemedelsfabriker
och partiaffärer.
Läkemedelslista
En förteckning över medicineringsuppgifterna i anknytning till behandlingen av en patient.
Läkemedelslistan sammanställs med hjälp av en informationshanteringstjänst och visas som
ett patientsammandrag för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården.
(Medicineringsuppgifterna sammanställs både av de journalanteckningar som har sparats i
patientdataarkivet och de elektroniska läkemedelsordinationer och expedieringsanteckningar
som har sparats i Receptcentret). (Mäkelä-Bengs m.fl. 2015.)
Läkemedelspreparat
Ett läkemedel som har tillverkats eller importerats i enlighet med läkemedelslagen och är
avsett att användas som läkemedel och säljs eller på annat sätt överlåts till förbrukning i en
säljförpackning (SHM:s förordning om förskrivning av läkemedel 1088/2010).
Läkemedelssäkerhet
Huvudsakligen säkerheten i anknytning till läkemedlet som preparat: kännedom om och
bedömning av läkemedlets farmakologiska egenskaper och effekter, en högklassig
tillverkningsprocess för läkemedlet, märkning av preparatet och information i anknytning till
preparatet. (SHM 2018)
Medicineringsavvikelse
En händelse i anknytning till läkemedelsbehandling som kan leda till en farlig händelse. Den
kan bero på att något görs, inte görs eller att skyddsmekanismerna sviker. (Stakes och Rohto
2006.)
Medicineringssäkerhet
Med medicineringssäkerhet avses säkerhet i samband med läkemedelsanvändning. Denna
omfattar social- och hälsovårdsenheternas och -organisationernas principer och funktioner
för att säkerställa läkemedelsbehandlingens säkerhet samt skydda patienten mot skador.
Medicineringssäkerheten omfattar åtgärder som vidtas för att förebygga, undvika och
korrigera negativa händelser i samband med läkemedelsanvändning. (SHM 2018)
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Negativ händelse
En farlig händelse som orsakar skada för patienten (Stakes och Rohto 2007).
Off-label
Användning som avviker från preparatets produktresumé.
Ordination av läkemedel (Recept)
En ordination av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården, enligt vilken ett apotek
eller sjukhusapotek kan expediera ett läkemedel till patienten (Mäkelä-Bengs m.fl. 2015).
Patient
I den här handboken används
läkemedelsbehandling.

benämningen patient

för

en patient

som får

Patientspecifik dosdispenseringstjänst
En tjänst i vilken apoteket eller sjukhusapoteket expedierar de läkemedel som patienten ska
ta regelbundet förpackade i påsar eller dosetter med engångsdoser för till exempel 1 - 2 veckor.
Doseringen kan ske maskinellt eller manuellt. (SHM 2015)
Patientsäkerhet
Social- och hälsovårdsenheternas och -organisationernas principer och verksamhet för att
säkerställa behandlingens säkerhet samt skydda patienten mot skador. Ur patientens
synvinkel betyder patientsäkerhet att patienten får behövlig och rätt behandling, som orsakar
så lite skador som möjligt. Patientsäkerhet omfattar vårdens säkerhet, medicineringens
säkerhet, apparatsäkerhet och en del av vårdens kvalitet. (Stakes och Rohto 2006.)
Person utan utbildning i läkemedelsbehandling
En person som deltar i genomförande av läkemedelsbehandling som inte är en yrkesutbildad
person inom hälso- och sjukvården utbildad inom läkemedelsbehandling och inte en
yrkesutbildad person inom socialvården utbildad i läkemedelsbehandling.
Pro auctore-recept
Ett av läkare, tandläkare, optiker eller tandhygienist utfärdat recept som gäller läkemedel som
de behöver i samband med sin yrkesutövning (förordning 1088/2010).
Produkter för hälso- och sjukvård
Instrument, apparater, anordningar, programvara, material och andra produkter eller annan
utrustning som används separat eller i kombinationer och som tillverkaren har avsett för
användning på människor vid:
a) påvisande, förebyggande, övervakning, behandling eller lindring av sjukdom
b) påvisande, övervakning, behandling, lindring eller kompensation av en skada
eller en funktionsnedsättning
c) undersökning, ersättning eller ändring av anatomin eller en fysiologisk process
d) befruktningskontroll. (Lagen om produkter och utrustning för hälso- och
sjukvård 629/2010.)
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Receptcenter
En databas, som består av elektroniska recept, som har insänts av läkemedelsförskrivarna, och
apotekens bifogade expedieringsuppgifter (lagen om elektroniska recept 61/2007).
Receptläkemedel
Ett läkemedel som får expedieras från apotek endast mot recept som har utfärdats av läkare
eller tandläkare (förordning 1088/2010).
Riskfyllda läkemedel
Läkemedel, vilkas dosering, hantering och förvaring är förknippade med särskilda risker för
säkerheten av läkemedelsbehandlingen eller med risk för missbruk (t.ex. HCI-läkemedel).
Riskläkemedel
Läkemedel, vilkas dosering, hantering och förvaring är förknippade med särskilda risker för
säkerheten av läkemedelsbehandlingen eller med risk för missbruk.
Riskuppgifter
Riskuppgifter är uppgifter som ifall de inte beaktas kan orsaka en särskild risk för patientens
eller personalens hälsa. Obs. Uppgifterna används för att göra personerna som vårdar
patienten uppmärksamma på att vården eventuellt måste genomföras på ett sätt som avviker
från det normala. (bearbetad efter Kodtjänsten 2020)
Serviceboende
Boendeform för kunder, som inte har behov av hjälp dygnet runt. Serviceboende grundar sig
på hyreskontrakt och tjänsterna anordnas enligt kundens individuella behov. Till
serviceboende räknas boendetjänster som grundar sig både på servicehem och på
gruppboende. Tjänsten kan ordnas för äldre, personer med utvecklingsstörning, andra
funktionsnedsättningar, kunder inom mentalvården och missbrukare. På ett serviceboende
skaffar personalen eller kunden själv läkemedlen och kunden betalar dem.
Serviceboende med heldygnsomsorg
En enhet inom öppenvården i enlighet med socialvårdslagen. Serviceboende med
heldygnsomsorg ordnas till personer som behöver mycket hjälp, omsorg och övervakning.
Boende på enheter för serviceboende med heldygnsomsorg har förutom eget rum eller egen
bostad även gemensamma utrymmen. Personal är på plats dygnet runt. Kunder i
serviceboende med heldygnsomsorg bekostar själva sina läkemedel.
SIC-anteckning
En anteckning som läkaren gör på läkemedelsordinationen, vilket betyder att läkaren vill
avvika från de allmänna anvisningarna till exempel i fråga om läkemedlets styrka, mängd eller
dosering. Märkningen visar vårdpersonal och farmaceuter att anteckningen har gjorts
avsiktligt.
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Sjukhusläkemedelsordination
Baserat på sjukhusläkemedelsordinationen kan patientens läkemedelsbehandling
genomföras på ett sjukhus. Sjukhusläkemedelsordinationen ska innehålla åtminstone
följande uppgifter eller så måste uppgifterna finnas tillgängliga som tilläggsinformation:
- Patientens namn och personnummer/födelsetid
- Patientens vikt (vid behov, alltid hos barn)
- Patientens längd för att räkna ut kroppsytan (vid behov)
- Läkemedlets handelsnamn eller namnet på verksamt ämne/verksamma ämnen eller
sammansättningen på det läkemedel som tillverkas på apotek
- Läkemedelsform, styrka, doseringsanvisning, administreringsintervall, doseringshastighet
vid i.v.-infusioner
- Behandlingens längd, om känd
- Administreringsväg
- Regelbunden användning eller användning vid behov
- Maximal dos av läkemedel som används vid behov
- Användningsändamål, om möjligt
- Eventuellt förbud mot läkemedelsutbyte
- Eventuell SIC-anteckning
- Anteckning om när användningen påbörjas vid behov
- Andra instruktioner som väsentligt påverkar användningen av läkemedlet (t.ex.
dostitrering)
- Uppgifter om läkemedelsförskrivaren
- Uppgifter om den person som har dokumenterat en ordination som har gjorts muntligt
eller per telefon
Smart läkemedelsskåp
Datastyrd apparatur för förvaring och distribuering av läkemedel.
Specialtillstånd
Av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet på begäran beviljat patient- eller
patientgruppsspecifikt tillstånd för överlåtelse av sådant läkemedel till konsumtion som
saknar giltigt försäljningstillstånd (Fimea 5/2011).
Strukturerad dokumentation
Med strukturerad dokumentation avses dokumentation och lagring av uppgifter med hjälp
av gemensamma, på förhand överenskomna datastrukturer med iakttagande av gemensamt
överenskomna dokumentationspraxis inom branschen. Datastruktur är en term som
används i databehandling, vilket betyder att data ska lagras på ett sådant sätt att
dataanvändningen skulle vara så effektiv som möjligt. (bearbetad efter olika källor)
Substitutionsbehandling
Behandling av opioidberoende personer med läkemedelspreparat som innehåller buprenorfin
eller metadon, i vilken målet är antingen rehabilitering och att uppnå drogfrihet eller att
minska skadorna och förbättra patientens livskvalitet.
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Verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvård
Definition av en verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården som anges i patientlagen
(785/1992), som till exempel verksamhetsenheter för primärvården, verksamhetsenheter för
specialiserad sjukvård samt verksamhetsenheter som producerar privata hälso- och
sjukvårdstjänster.
Verksamhetsenhet inom socialvården
En offentlig eller privat enhet i enlighet med socialvårdslagen (t.ex. åldringshem, enhet inom
missbrukarvård, barnhem, mödra- och skyddshem) eller en enhet inom öppenvården (enheter
inom arbets- och dagverksamhet, serviceboende eller serviceboende med heldygnsomsorg).
Vård utom hemmet inom barnskyddet
Med vård av barn utom hemmet avses att vården och fostran av ett omhändertaget barn, ett i
brådskande ordning placerat barn eller ett barn som har placerats med stöd av ett
interimistiskt förordnande av förvaltningsdomstolen ordnas utanför hemmet.
(stm.fi/sv/barnskydd)
Yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården
En person som med stöd av lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
erhållit rätt att utöva yrke (legitimerad yrkesutbildad person) eller tillstånd att utöva yrke
(yrkesutbildad person som har beviljats tillstånd) samt den som med stöd av denna lag har
rätt att använda i förordning av statsrådet avsedd yrkesbeteckning för en yrkesutbildad person
inom hälso- och sjukvården (yrkesutbildad person med skyddad yrkesbeteckning) (Lag om
yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 559/1994 och förordning 564/1994).
Yrkesutbildad person inom socialvården som har utbildats inom läkemedelsbehandling
En person som har avlagt examen inom socialområdet, social- och hälsovårdsområdet eller
pedagogik, i vars grundläggande utbildning ingår utbildning i läkemedelsbehandling.
Yrkesutbildad personal inom socialvården
Personer som har en behörighet för de mest centrala yrken inom socialvården, vilken examen
inom social- och hälsovården eller pedagogik definierar.
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17 Bilagor
17.1 Bilaga 1 Gasinstruktioner till varje avdelning:


Ta reda på platsen för avstängningsventilen till gasnätverket på din avdelning (bild)



Gasflaskornas förvaringsplats ska vara väl utmärkt (bild på skylt)



Flaskorna förvaras centrerat på samma eller högst några platser



Flaskorna förvaras i upprätt läge: med stöd, i ställning, i flaskvagn eller dylikt. (bild på
flaskställning och vagn)



Fulla och tomma flaskor ska förvaras på olika ställen (bild på två platser)



Bekanta dig med instruktionerna för säker syrgasanvändning



Allmänna instruktioner för hantering av flaskor:
o

Använd dig av hjälpmedel då du flyttar gasflaskorna

o

Gasflaskorna får inte stötas, kastas eller fällas

o

En flaska som är i användning måste alltid fästas

o

Använd aldrig fett eller olja på flaskorna

o

Hantera inte syrgasflaskorna med oljiga händer

o

Öppna flaskans ventil långsamt, endast cirka ett halvt varv

o

Stäng gasflaskans ventil alltid efter användning

o

Öppna först huvudventilen och

därefter

flödesreglaget; stäng

först

huvudventilen och därefter flödesreglaget
o

Lämna aldrig en syrgasgrimma vid sängen med gasflödet på

Alla bilder, som man hänvisar till i anvisningen, finns i Vasa centralsjukhus
Gassäkerhetsanvisningar .
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17.2 Bilaga 2 Introduktion till läkemedelsbehandling och -försörjning
Nimi/Namn

Tehtävät / Uppgifter

Pvm /Datum

Allmänt om avdelningens läkemedelsbehandling
Avdelningens läkemedelsbehandlingsplan
Läkemedelsansvariga, avdelningsfarmaceut
Aseptik
Uppmärksamhet vid läkemedelshantering
Identifiering av patienten
Uppdatering av medicineringen
Riskfaktorer, riskläkemedel
HaiPro
Sjukhusapotekets kontaktuppgifter, plats och öppettider
Apotekets kommunikationskanaler
Apotekets extranetsida
Apoteksmeddelanden, beställningsprogrammet OSTi
Apotekets avdelningsbesök
Avdelningsfarmaci

Informationssökning
Användning av Pharmaca Fennica/Duodecims
läkemedelsdatabas på nätet
Terveysportti, t.ex. Lääkeinteraktiot ja -haitat
(Läkemedelsinteraktioner och -biverkningar),
Lääkkeet ja munuaiset (Läkemedel och njurarna)

Kuittaukset/Kvitteringar
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Tehtävät / Uppgifter
Instruktioner gällande avdelningens
läkemedelsbehandling
Läkemedelsrum
Säkerhetsfaktorer t.ex. nycklar, dörrar,
passertillstånd, städ- och serviceåtgärder under
övervakning
Uppföljning och returnering av föråldrade läkemedel
Uppföljning av förvaringstemperatur
Hantering och returnering av läkemedelsavfall i fast
och vätskeform
Resuskitationsvagn
Beställning av läkemedel och infusionsvätskor
Beställningssystem (Marela)
Programanvändning och lösenord
Avdelningens praxis för läkemedelsbeställning
Sjukhusets och avdelningens basläkemedelsurval
Beställning av och expedieringstidtabell för
läkemedel och infusionsvätskor
Tillgång till läkemedel och infusionsvätskor när
apoteket har stängt
Beställning av narkotiska preparat,
specialtillståndspreparat, läkemedel som inte ingår i
urvalet och alkoholpreparat
Mottagande av läkemedelsbeställningar
Läkemedelsförpackningarnas hållbarhet (även
öppnade)
Avdelningens praxis vid läkemedelsdelning

Arbetsro vid läkemedelsdelning

Läkemedelsdokumentation i patientens papper, Esko
och kortet på brickan

Pvm /Datum

Kuittaukset/Kvitteringar
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Tehtävät / Uppgifter
Dokumentation av administrering
Dubbelkontroll

Aseptik vid hantering av läkemedel
- handskar, tillbehör
Iordningställande i LAF-skåp och rengöring av skåpet

I.m.-, s.c.- och i.v.-läkemedel
Utskrift av i.v.-läkemedelslistan

Infusionsvätskor i.v.

Per os-läkemedel
Dosering av läkemedel på läkemedelsbricka

Märkning av patientspecifik dos (t.ex.
läkemedelskopp)
Pulverisering/krossning av läkemedel
Interaktioner i absorptionsskedet
Kombinationspreparat

Narkotiska läkemedel

Mottagande av narkotiska preparat

Ifyllning och uppföljning av förbrukningskort för
narkotiska preparat, utredning av fel

Administrering och dokumentation av narkotiska
läkemedel

Pvm /Datum

Kuittaukset/Kvitteringar
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17.3 Bilaga 3 Riktlinjer för dokumentation av läkemedelsbehandling på
Vasa centralsjukhus
Dokument:
Utarbetad av:
Godkänd av:
Upprättad:
Godkänd:

Riktlinjer för
dokumentation av
läkemedelsbehandling
Arbetsgruppen för säker
läkemedelsbehandling
Ledningsgruppen för
sjukvårdsverksamhet
Uppdaterad 09/2020
21.9.2021

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION AV LÄKEMEDELSBEHANDLING PÅ
VASA CENTRALSJUKHUS
Dokumentation av läkemedelsbehandling på Vasa centralsjukhus sker huvudsakligen i
patientdatasystemet Esko. På vissa enheter används ett annat patientdatasystem och
läkemedelsbehandlingen dokumenteras under patientens behandlingstid i den (t.ex.
intensivvårds- och övervakningsavdelningen, operationsavdelningen, hjärtstationen och
förlossningssalen).
För att garantera patientsäkerheten har man kommit överens om gemensam
praxis, som ska iakttas vid dokumentationen av läkemedelsbehandlingen på
varje enhet. Den här instruktionen gäller enheter, som använder läkemedelsdelen i Esko,
och alla enheter endast vid överflyttningsskedet. Som bilaga till dessa riktlinjer finns separata
instruktioner för akutpolikliniken, intensivvårds- och övervakningsavdelningen samt
operationsavdelningen som information till övriga enheter.
RIKTLINJER:

1. Utredning av patientens aktuella hemmedicinering bör påbörjas på enheten
omedelbart när patienten anländer till enheten. Kortfattat betyder detta att den
aktuella listan gås igenom tillsammans med patienten eller den anhöriga på den enhet
varifrån patienten ska överflyttas. Medicineringsuppgifterna dokumenteras på
läkemedelsbladet i Esko. När hemmedicinerna har utretts efter bästa förmåga,
dokumenterar läkaren, sjukskötaren eller farmacisten i patientdatasystemet att
medicineringen har uppdaterats samt observationer i anknytning till denna. Patienter
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som kommer till sjukhuset via akuten ska åtminstone ha med sig information om
huruvida hemmedicineringen har utretts eller inte, var eventuella uppgifter om
hemmedicineringen finns och från vilka källor medicineringen har utretts. Vid behov
fortsätter utredningen av hemmedicineringen på bäddavdelningen. På de enheter som
huvudsakligen använder ett annat patientdatasystem bör den uppdaterade
medicineringen, som patienten ska fortsätta på den mottagande enheten eller hemma,
vara tydligt dokumenterad i överflyttningsskedet, och den mottagande enheten bör
tydligt informeras om var uppgifterna om den uppdaterade medicineringen finns.
2. På poliklinikerna dokumenterar man på läkemedelsbladet nya läkemedel som tas i
användning, gör ändringar på läkemedelslistan och tar bort läkemedel som har
avslutats.
- Det är på den avsändande enhets ansvar att utreda och dokumentera
hemmedicineringen för patienter som kommer för undersökning eller åtgärd, samt
dokumentera eventuella pauser i medicineringen och informera patienten.
3. Läkemedelsordinationer dokumenteras endast på läkemedelsbladet i Esko, i HOITUprogrammet eller i läkemedelsdelen i något annat elektroniskt patientdatasystem som
avdelningen använder. Läkaren dokumenterar alla nya läkemedelsordinationer direkt
i datasystemen. På kirurgiska enheter ligger ansvaret för läkemedelsordinationen på
den läkare som utför åtgärden. Ordinationen dokumenteras på läkemedelsbladet i
patientdatasystemet. Vid ordination bör man i mån av möjlighet använda sig av
förvalda läkemedelsordinationer.
-

endast i undantagsfall dokumenterar en skötare, befullmäktigad av läkaren som
ordinerar

läkemedlet,

ordinationen

i

realtid

i

läkemedelsdelen

i

patientdatasystemet. Läkaren meddelar härvid läkemedelsordinationen muntligt
till skötaren och skötaren säkerställer patientsäkerheten genom att upprepa
läkarens läkemedelsordination och genom att i samband med läkemedels
interaktionsvarningar kontrollera med läkaren att läkemedlet är lämpligt för
patienten.
4. Skötaren kvitterar ändringarna i medicineringen genom att trycka på ”Kuittaa
muutokset” (Kvittera ändringarna) i ESKOs läkemedelsdel, i samband med nästa
läkemedelsadministrering när de ordinerade ändringarna har gjorts (till exempel
läkemedel har tagits bort från delade läkemedel, läkemedelsplåster har tagits bort från
huden eller engångsdos har getts till patienten).
5. Den ordinerande läkaren bör meddela muntligt till skötaren
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-

om patienten måste få ett nytt ordinerat läkemedel omedelbart eller före nästa
läkemedelsdelning

-

om ändringar har gjorts i medicineringen efter kl. 13 och ska genomföras före nästa
läkemedelsdelning (avslutning, pausering, dosökning av läkemedel el.dyl.).

6. Läkemedelsdelningen sker under dagtid och görs direkt i läkemedelsdelen i
patientdatasystemet. Enheter som använder Esko använder Eskos läkemedelsdelning
för att säkerställa att alla läkemedelsändringar genomförs.
7. Läkemedelslistorna ska skrivas ut på varje enhet en gång per dygn (på grund av
eventuella

infraproblem).

Utskrivningstiden

definieras

i

avdelningens

egen

läkemedelsbehandlingsplan.
8. Administreringen av alla läkemedel som ges till patienten ska dokumenteras i det
elektroniska patientdatasystemet omedelbart efter administreringen av läkemedlet.
Administreringen får inte dokumenteras i förväg. Även administreringen av sådana
läkemedel som patienten tar själv (t.ex. inhalationer) ska dokumenteras. Då bekräftas
intag av läkemedlet genom att fråga patienten. Dokumentationen görs när patienten
säger att han/hon har tagit läkemedlet, och vid ”Antokirjaus” (Dokumentation av
administrering) ska rutan ”Potilas ottanut lääkkeen itse” (Patienten tagit läkemedlet
själv) kryssas i. Vid dokumentation av administrering rekommenderas användning av
funktionen ”Lääkkeen anto” (Administrering av läkemedel) i ”Lääkkenjako”-vyn
(Läkemedelsdelning).
9. Då en patient skrivs ut och vid överflyttning till annan inrättning görs behövliga
läkemedelsändringar, så att listan består av den gällande hemmedicineringen. Läkaren
bör ta ställning till läkemedel som är på paus, och pausens längd ska dokumenteras.
Läkaren godkänner den uppdaterade läkemedelslistan med knappen ”Hyväksy”
(Godkänn) i ESKOs läkemedelsdel och tar ställning till eventuella oklarheter i
uppdateringen samt skickar läkemedelslistan till Kanta. Till patienten ges en utskrift
av läkemedelsbehandlingen vid utskrivning eller överflyttning av patienten till en
annan organisation.

På varje enhet ska man komma överens om förfaringssätten och arbetsfördelningen
samt dokumentera dem i läkemedelsbehandlingsplanen.
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Instruktioner för läkemedelsordination på akutpolikliniken från och med
1.1.2018

I och med ibruktagandet av HoiTu ska följande saker tas i beaktande i samband med
läkemedelsordination:

De läkemedel som ges på akuten ska läkaren i första hand dokumentera själv på
läkemedelslistan i Esko. I brådskande fall kan skötaren dokumentera läkarens
muntliga läkemedelsordination som en engångsdos på läkemedelslistan i Esko. Ordinerade
engångsdoser

syns

på läkemedelslistan

i

Esko

endast

6

timmar

(detta

gäller

engångsordinationer dokumenterade av både skötare och läkare). Efter detta överförs de till
sidan ”Lääkehoidon historia” (läkemedelsbehandlingens historik).

Gällande medicineringen hos patienter som överflyttas till en vårdavdelning:

Kontrollerar akutens skötare/avdelningsfarmaceut patientens hemmedicinering och
uppdaterar den antingen på läkemedelslistan i Esko (i första hand) eller på en papperslista,
med beaktande av akutens arbetssituation. Läkaren tar ställning till patientens
hemmedicinering och dokumenterar nya läkemedel direkt på läkemedelslistan i
Esko eller i HoiTu i ”jatkohoito-ohjeet” (anvisningar om fortsatt vård). Läkaren ansvarar för
patientens medicinering.

Uppdaterat 5.2.2018

Christian Kantola
Dataadministrationsöverläkare
Medicinska ansvarsområdets chef

Peter Nieminen
Operativa ansvarsområdets chef
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Dokumentation

av

läkemedelsbehandling

vid

överflyttningsskede

på

intensivvårds- och övervakningsavdelningen samt operationsavdelningen.

Operationsavdelningen



Den preoperativa polikliniken dokumenterar patientens hemmedicinering på
läkemedelsbladet i ESKO.
o

Den preoperativa polikliniken eller operationsavdelningen pauserar inte i
läkemedelsdelen i ESKO patientens hemmediciner som patienten inte har tagit
på operationsdagen



Dokumentationen på operationsavdelningen sker på anestesiformuläret



På anestesiformuläret dokumenteras anvisningarna för patientens behandling efter
operationen



o

smärtstillande läkemedel

o

hemmediciner som ska ges på operationsdagens kväll

o

övriga medicinerings- och vårdanvisningar

De ordinationer som har dokumenterats på anestesiformuläret är i kraft fram till den
första morgonen efter operationen



Den behandlande läkaren uppdaterar medicineringen och vårdanvisningarna
morgonen efter operationen

Intensivvårds- och övervakningsavdelningen

När en patient överflyttas från intensivvårds- och övervakningsavdelningen till fortsatt vård,
sparas utskrivningsrapporten från intensivvårds- och övervakningsavdelningens datasystem
(Clinisoft) automatiskt i ESKO i PDF-format. I utskrivningsrapporten dokumenteras separat
om patientens gällande medicinering finns i utskrivningsrapporten från Clinisoft eller i ESKOs
läkemedelsdel.
När en patient överflyttas till fortsatt vård från intensivvårds- och övervakningsavdelningen
ska patientens gällande läkemedelsbehandling gås igenom med sjukskötaren på den
mottagande

enheten.

Efter

rapporteringen undertecknas

utskrivningsrapporten

av

sjukskötaren på intensivvårds- och övervakningsavdelningen samt sjukskötaren på den
mottagande enheten.
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Patienter som är på anestesiläkarnas vårdansvar

Läkemedelsbehandlingen

för

patienter

som

är

på

anestesiläkarnas

vårdansvar

(intensivvårdspatienter, en del av övervakningspatienterna) dokumenteras under vårdtiden
på intensivvårds- och övervakningsavdelningen i datasystemet Clinisoft. När en patient
överflyttas till fortsatt vård från intensivvårds- och övervakningsavdelningen är patientens
gällande

medicinering,

som

ges

regelbundet

och

vid

behov,

dokumenterad

i

utskrivningsrapporten från datasystemet Clinisoft.
På den mottagande enheten överförs medicineringen till läkemedelsdelen i ESKO. Dessutom
sätts de hemmediciner som patienten använde innan vårdperioden på intensivvårds- och
övervakningsavdelningen på paus tills vidare. Patientens hemmedicinering utreds på den
mottagande enheten, om medicineringen inte har utretts på intensivvårds- och
övervakningsavdelningen.
Patientens läkemedelsbehandling genomförs på den mottagande enheten i enlighet med
utskrivningsrapporten från intensivvårds- och övervakningsavdelningen tills läkaren på den
mottagande enheten tar ställning till och godkänner läkemedelsbehandlingen som används
efter vårdtiden på intensivvårds- och övervakningsavdelningen. Man bör ta ställning till
patientens läkemedelsbehandling på den första läkarronden efter överflyttningen eller
tidigare om patientens tillstånd förändras avsevärt.
Hemmedicineringen som patienten använde innan sjukhusvård kan avvika avsevärt från den
medicinering som används efter vårdtiden på intensivvårds- och övervakningsavdelningen.
Det är på läkarens ansvar på den mottagande enheten att ta ställning till om läkemedel, som
patienten använde innan sjukhusvård, ska påbörjas på nytt eller avslutas. Den mottagande
enheten ansvarar för patientens läkemedelsbehandling under den fortsatta vården samt vid
utskrivningsskedet (VCS handbok i säker läkemedelsbehandling, bilaga 3).
Patienter som är på inremedicinläkarnas och neurologernas vårdansvar

Läkemedelsbehandlingen för patienter som är på inremedicinläkarnas och neurologernas
vårdansvar dokumenteras på intensivvårds- och övervakningsavdelningen i ESKOs
läkemedelsdel. När en patient överflyttas till fortsatt vård från intensivvårds- och
övervakningsavdelningen är patientens gällande medicinering, som ges regelbundet och vid
behov, dokumenterad i ESKOs läkemedelsdel.
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Inremedicinska och neurologiska patienter kan i vissa fall skrivas ut direkt från intensivvårdsoch övervakningsavdelningen. Om en patient skrivs ut från intensivvårds- och
övervakningsavdelningen, ska inremedicinläkaren eller neurologen uppdatera och godkänna
patientens medicinering innan patienten skrivs ut.
Sjukskötarens uppgift på intensivvårds- och övervakningsavdelningen är att gå igenom den
nya läkemedelslistan tillsammans med patienten och vid behov ge handledning i nya
läkemedel. Vid utskrivning bör patienten få med sig en uppdaterad läkemedelslista och
pappersversioner av e-recept.
Simo-Pekka Koivisto
Överläkare i intensivvård
Raku Hautamäki
Biträdande överläkare

Markku Virkkilä
Operationsavdelningens överläkare
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17.4 Bilaga 4 Processen för säker läkemedelsbehandling
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17.5 Bilaga 5 Riktlinjer för diabetikers läkemedelsbehandling
FUNKTIONSSTÖRNING I INSULINPUMP
BEHANDLING UNDER JOURTID

ELLER

VERKNINGSLÖS

VCS 9.10.2015
Ansvarsperson: Otto Knutar, överläkare i endokrinologi
En insulinpump kan av tekniska orsaker upphöra att fungera och för alla patienter som
använder insulinpump har ordinerats reservinsulin för eventuella störningar. Patienten ska
själv veta vilket insulin och hur mycket som ska sättas i pumpen i händelse av en
funktionsstörning i insulinpumpen. Om en patient ändå uppsöker akuten på grund av
funktionsstörning ska man handla enligt följande:










Mät blodsocker. Om blodsockervärdet eller symtomen väcker misstanke om
ketoacidos undersöks S-Ketonkroppar och möjlig ketoacidos behandlas på normalt
sätt.
Om patienten inte har ketoacidos, övergår man polikliniskt till flerdosbehandling och
patienten kontaktar den diabetesbehandlande enheten följande vardag.
Som långverkande insulin inleds Levemir® två gånger per dygn. Dygnsdosen Levemir
är den samma som basalinsulindosen i insulinpumpen för ett helt dygn.
Som måltidsinsulin används snabbinsulin som injiceras med penna (t.ex.
Novorapid®,
Humalog®,
Apidra®).
Måltidsinsulindoserna
motsvarar
måltidsbolusdoserna som används under pumpbehandling.
Om en person som använder insulinpump tas in för sjukhusbehandling och inte själv
orkar ansvara för sin insulinpumpbehandling, kan man tillfälligt övergå till
flerdosbehandling enligt ovan angivna instruktioner.
Under kontorstid kan man konsultera diabetesskötaren på inremedicinska
polikliniken (tfn 2620 eller 2659).
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Behandling av diabetes i samband med medicinska åtgärder
Glarginbehandling
eller detemirbehandling
på Vasa
centralsjukhus
(Lantus®, Levemir®, Toujeo®, Tresiba®, Abasaglar®)

Åtg helst
genast på morgonen

Diabetiker utan
näringsintag mindre än
4 timmar
(dagkirurgi, undersökn.
t.ex. gastroskopi eller
bilddiagnostik)

Typ I och II DM
Vid flerdosbehandling Lantus®, Levemir®,
Toujeo®, Tresiba®, Abasaglar®)




(tiden utan näringsintag
räknas från vårddagens
morgon)



fortsätts med tidigare doser
Om gluk < 5 mmol/l inleds 5% glukosinfusion
100 ml/h
P-gluk på morgonen och med 1 -2 h intervaller
P-gluk-mål 5-8mmol/l
om P-gluk under 5 mmol/l, glukos-infusionen
påskyndas för ½ timme med 150 ml/h, i
fortsättningen 120 ml/h, bs uppföljning med ½
timmes intervaller.

Korrigering av hyperglykemi med Novorapid med 1-2
timmes intervall enligt följande:
om gluk över 8 mmol/l ge 2 ie sc,
om gluk över 10 mmol/l ge 4 ie sc,
om gluk över 12 mmol/l ge 6 ie sc,
om gluk över 14 mmol/l ge 8 ie sc,
Diabetiker utan
näringsintag över 4
timmar
(operation, utan
näringsintag fram till
eftermiddagen på grund av
undersökning)

Vid flerdosbehandling (Lantus®, Levemir®,
Toujeo®, Tresiba®, Abasaglar®)





fortsätts med tidigare doser
Om gluk < 5 mmol/l inleds 5% glukosinfusion 100
ml/h
P-gluk på morgonen och med 1 -2 h intervaller
P-gluk-mål 5-8mmol/l
om P-gluk under 5 mmol/l, glukos-infusionen
påskyndas för ½ timme med 150 ml/h, i
fortsättningen 120 ml/h, bs uppföljning med ½
timmes intervaller.

Korrigering av hyperglykemi med Novorapid med 1-2
timmes intervall enligt följande:
om gluk över 8 mmol/l ge 2 ie sc,
om gluk över 10 mmol/l ge 4 ie sc,
om gluk över 12 mmol/l ge 6 ie sc,
om gluk över 14 mmol/l ge 8 ie sc,

Insulinpumpbehandling
(Humalog®, NovoRapid®, Apidra®)
Huvudsakligen typ I DM

NPH-insulinbehandling
(Protahane®, Humulin NPH®, Novomix 30®)
Typ II DM

Insulinpumpbehandling
 kvällen innan normal grundläggande dosering
 på operations-/ undersökningsdagen fortsätter
samma grundläggande dosering
 Om gluk < 5 mmol/l inleds 5% glukosinfusion 100
ml/h
 P-gluk på morgonen och med ½-2 h intervaller
P-gluk-mål 5-8mmol/l

Flerdosbehandling, morgon och kväll NPH eller NovoMix30R.
 kvällen innan normal dos
 Om gluk < 5 mmol/l inleds 5% glukosinfusion 100 ml/h
 om åtg genast på morgonen, normal morgondos genast efter åtg + mat
 om åtg senare, hälften av morgondosen + mat
 P-gluk på morgonen och med ½-2 h intervaller
mål 5-8 mmol/l
 Om patienten har använt Novomix 30, som innehåller 70 % NPH
insulin, injiceras Protaphane 2/3 av Novomix-dosen på morgonen
 Korrigering av hyperglykemi enligt anvisningen till vänster.

Korrigering av hyperglykemi med extra
snabbinsulinbolus med 1-2 timmars intervaller:
om gluk över 8 mmol/l ge 2 ie sc,
om gluk över 10 mmol/l ge 4 ie sc,
om gluk över 12 mmol/l ge 6 ie sc,
om gluk över 14 mmol/l ge 8 ie sc,

Insulinpumpbehandling






kvällen innan normal grundläggande dosering
på operations-/ undersökningsdagen fortsätter
samma grundläggande dosering
Om gluk < 5 mmol/l inleds 5% glukosinfusion 100
ml/h
P-gluk på morgonen och med ½-2 h intervaller
P-gluk-mål 5-8mmol/l

Korrigering av hyperglykemi med extra
snabbinsulinbolus med 1-2 timmars intervaller:
om gluk över 8 mmol/l ge 2 ie sc,
om gluk över 10 mmol/l ge 4 ie sc,
om gluk över 12 mmol/l ge 6 ie sc,
om gluk över 14 mmol/l ge 8 ie sc,

NPH-insulin på kvällen.
kvällen innan normal dos
5% glukos-infusion 100 ml/h
P-gluk på morgonen och med 2 h intervaller
mål 5-8 mmol/l
Korrigering av hyperglykemi med Novorapid med 1-2 timmes intervall enligt
följande:
om gluk över 8 mmol/l ge 2 ie sc,
om gluk över 10 mmol/l ge 4 ie sc,
om gluk över 12 mmol/l ge 6 ie sc,
om gluk över 14 mmol/l ge 8 ie sc,
Flerdosbehandling, morgon och kväll NPH eller NovoMix30R.







kvällen innan normal dos
operationsdagens morgon 2/3 av morgonens vanliga NPH-dos
5% glukos-infusion 100 ml/t.
Om patienten har använt Novomix 30, som innehåller 70 % NPH insulin,
injiceras Protaphane 2/3 av Novomix-dosen på morgonen
P-gluk på morgonen och med ½-2 h intervaller,
mål 5-8 mmol/l

Korrigering av hyperglykemi med Novorapid med 1-2 timmes intervall enligt
följande:
om gluk över 8 mmol/l ge 2 ie sc,
om gluk över 10 mmol/l ge 4 ie sc,
om gluk över 12 mmol/l ge 6 ie sc,
om gluk över 14 mmol/l ge 8 ie sc,
Om DM I-patient har NPH-insulinbehandling (Protaphane) rekommenderas
insulininfusion.
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Behandling av diabetes i samband med tarmtömning
Dosen av långverkande insulin (Lantus, Levemir, Protaphane, Toujeo, Tresiba, Abasaglar) minskas 30–40
% (vid behov ad 50 % vid mycket strikt glukoskontroll) dagen för tarmtömningen. Även
måltidsinsulindoserna minskas i samma utsträckning eller mera, eftersom patienten inte får äta normalt.
Insulinpreparat som innehåller en kombination av måltidsinsulin och långverkande insulin (Novomix 30,
Humalog MIX) lämpar sig inte hos fastande personer. Om patienten inte får äta alls under tömningsdagen
är det tryggast att ersätta eftermiddagens kombinationsinsulin med Protaphane, vars dos skulle vara
hälften av kombinationsinsulinets normala dos.

Det långverkande insulinets morgondos är 30 - 40 % mindre än normalt även på undersökningsdagen. Man
strävar efter att utföra undersökningar genast på morgonen och patienten sticker den uteblivna delen av
morgonens insulindos när han/hon får äta igen. Om blodsockret sjunker under 5,0 mmol/l före eller under
undersökningen ges i mån av möjlighet saft att dricka. Vid behov infunderas 5-% glukoslösning.

Insulininfusion
I samband med långvarig fasta eller stora operationer kan man behandla insulindiabetiker
med insulininfusion. Insulinets infusionshastighet bestäms av den totala dygnsdos insulin som
patienten använder. På så vis beaktas även patientens individuella insulinbehov samt insulinresistens.
Infusionen påbörjas 12 timmar efter den senaste Levemir- eller NPH-injektionen och 24 timmar efter
den senaste Lantus-, Abasaglar-, Toujeo- eller Tresiba-injektionen. Om patienten sticker Lantus eller
Abasaglar två gånger per dygn påbörjas infusionen 12 timmar efter senaste Lantus- eller Abasaglarinjektion. Insulininfusionens hastighet är då hälften av instruktionen nedan.



Blanda 0,5 ml Actrapid eller Novorapid 100 ie/ml i 49,5 ml NaCl 0,9 % lösning. Lösningens
styrka blir 1 ie/ml. Infusionshastigheten beräknas enligt följande: Den insulindygnsdos som
patienten använder (både långverkande och snabb/kortverkande insulin tillsammans) x 0,6 /
24 t = startinfusionshastighet ie/t. Lösningen infunderas med perfusor. Om patienten använder
ultralångverkande Tresiba- eller Toujeo-insulin rekommenderas att man minskar ovannämnda
infusionshastighet med 20-30 % under det första dygnet.

Exempel 1: Patienten använder Levemir 85 ie + 60 ie samt Novorapid 12 ie x 4. Insulinets dygnsdos är
85 + 60 + 12 + 12 + 12 + 12 = 193 ie. Actrapid 1 ie/ml infusionshastighet beräknas enligt följande: 193
ie x 0,6 / 24 t = 4,8 ie/t (= 4,8 ml/t)

Exempel 2: Patienten använder Lantus 16 ie x 1 samt Humalog 4 ie x 4. Insulinets dygnsdos är 32 ie.
Actrapid 1 ie/ml lösning får följande infusionshastighet: 32 ie x 0,6 / 24 t =0,8 ie/t (= 0,8 ml/t)
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Normofundin 5 % 100 ml/t infusion ytterligare om gluk < 5 mmol/l (om P-Kalium > 4,8 mmol/l
ges endast 5 % glukoslösning)
Blodsockeranalys efter 1 timme, därefter med 2 timmars intervall. Om blodsockret har hållits
mellan 5-8 mmol/l under flera timmar kan man förlänga intervallet för uppföljning av
blodsocker till 3-4 timmar.
Hypo- och hyperglykemi behandlas enligt modellerna på följande sida

Man övergår till normal insulinbehandling när patienten kan äta. Man strävar efter att
övergången sker nära doseringstidpunkten för basinsulinet. Insulininfusion fortsätts under 2 timmar
efter att basinsulin har getts subkutant.

P-gluk mmol/l
8-9
9-12
12-16
>18
Om man behöver ge extra i.v.-bolus upprepade
gånger (t.ex. 3-4 gånger) kan man höja Actrapidinfusionens hastighet 20 % åt gången.

P-gluk mmol/l
3-5

<3

Actrapid® eller Novorapid® tilläggsdos i.v.
2 ie
3 ie
4 ie
Tilläggsdos enligt läkarens anvisning

korrigering
Inled G5-infusion 100 ml/t
minska insulininfusionen 20 % åt gången högst två gånger. Bs uppföljning med ½
timmes intervaller.
infundera snabbt G10 under 10-15 min, härefter G5 ökad dos, bs uppföljning med ½
timmes intervaller.
Avbryt insulininfusionen tills gluk är över 4,0 mmol/l, härefter fortsätts med
infusionshastighet som är 20-40 % långsammare än den ursprungliga hastigheten.
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DM II med tablett- och GLP-1-behandling


DM tablettmedicinen intas inte kvällen före operationsdagen eller på
operationsdagens morgon. Också s.k. GLP-1-analoger pauseras (Victoza, Bydureon,
Byetta, Lyxumia, Trulicity).



Blodsockret följs upp med 2 timmars intervaller, bs mål 5-8 mmol/l



Om B-Gluk sjunker under 5,0 mmol/l inleds Normofundin 5 % 100 ml/t infusion.



Om gluk över 8 mmol/l ges Actrapid eller Humalog/Novorapid 2 ie s.c., om gluk över
10 mmol/l ges 4 ie s.c. vid behov upprepat med 2 timmars intervaller.



Diabetesläkemedel som tas peroralt kan ges på nytt då patienten får äta. Om det finns
skäl att misstänka att patientens njurfunktion har försämrats efter åtgärden (t.ex. stor
blodförlust, i.v.-kontrastmedel, sepsis osv.) ska man säkerställa att kreatinin är
normalt innan man påbörjar metformin.

Orsaker att kontakta läkare:


Svår hypoglykemi (P-gluk under 3 mmol/l)



Fortsatt och svåravhjälpt hyperglykemi



Oklarheter vid doseringen av insulin



Läkaren beslutar om övergång från insulininfusion till s.c.-insulin

Typ I diabetiker behöver alltid insulin, även vid fasta och efter
viktminskningskirurgi. Ketoacidos uppstår alltid om en typ I diabetiker inte får
ändamålsenlig insulinbehandling!

Otto Knutar, överläkare i endokrinologi 21.4.2016
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17.6 Bilaga 6 Anvisning för dokumentation av administrering av läkemedel
I enlighet med den handbok som Institutet för hälsa och välfärd publicerat om säker
läkemedelsbehandling och som baserar sig på gällande lagstiftning ska läkemedelsbehandling
dokumenteras allt noggrannare. På grund av detta måste också Vasa sjukvårdsdistrikts
anvisningar om dokumentationen av läkemedel preciseras.
Från och med början av år 2018 ska varje läkemedel som har administrerats till en patient
dokumenteras i patientdatasystemet Esko. Administreringen dokumenteras på
läkemedelsbehandlingssidan i Esko med hjälp av den funktion som finns i Esko för
dokumentation av administreringen av läkemedel.









Dokumentationen görs genom att välja ett/flera läkemedel i medicineringslistan. De
valda läkemedlen visas med ljusgrön färg.
I den vänstra kanten öppnas ett fönster (toimintopainike-ikkuna) där man sedan ska
trycka på ”Antokirjaus” för att öppna ”Antokirjaus”-vyn.
I ”Antokirjaus”-vyn visas en standardförklaring: ”Lääke annettu”.
I ”Antokirjaus”-vyn finns det också fält för dokumentation av tid, dos,
administreringsväg och fält för ytterligare information. Dosfältet visar automatiskt den
dos som har ordinerats.
Den person som har loggat in sig i programmet ses av programmet som den person
som har administrerat läkemedlet.
Kontrollera uppgifterna.
Uppgifterna sparas då patienten har administrerats och intagit läkemedlen.

Fältet “Potilas on itse ottanut lääkkeen” väljs då patienten själv sköter om sin medicinering.
Studeranden har inte rätt att dokumentera administreringen av läkemedel i eget
namn/användarnamn, eftersom det tydligt måste framkomma vem som har varit juridiskt
ansvarig för administreringen av läkemedlet. Man kan dock lägga till i fältet för
tilläggsuppgifter den studerandes namn som, under handledning, administrerade läkemedlet.
Då administreringen av läkemedlen har dokumenteras får man en lista över när (tidpunkten)
och vilka läkemedel som har administrerats. Om man av någon orsak blir tvungen att radera
en dokumenterad administrering (antokirjaus) kan den raderas genom att välja ifrågavarande
rad och klicka på ”Poista”.

19.12.2017 Arbetsgruppen för säker läkemedelsbehandling
12.5.2021 Arbetsgruppen för säker läkemedelsbehandling godkänt tillägg om studerandes registreringsrätt.
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17.7 Bilaga 7 Dokumentationspraxis i Eskos läkemedelsdel

1. Utredning av hemmedicineringen och dokumentation av
läkemedelsordination
-

Hemmedicineringen ska gås igenom och uppdateras enligt bästa förmåga.
Sjukskötaren/farmaceuten bör utöver läkaren utreda hemmedicineringen, men det är
på läkarens ansvar att godkänna läkemedelslistan. Läkemedelslistan ska
godkännas av läkaren då patienten kommer till sjukhuset, samt vid utskrivning.

1.1 Utredning av hemmedicineringen
-

Vid utredning av hemmedicinering ska man intervjua patienten och använda checklistan
för kontroll av hemmedicinering som hjälpmedel. Om patienten inte sköter sin egen
medicinering eller är kapabel att gå igenom hemmedicineringen, ska den gås igenom
med anhöriga/serviceboende/dosdispenseringsapoteket/den som sköter
medicineringen.

-

E-recepten i Kanta bör kontrolleras före intervjun och användas som jämförelsedata.

-

Läkemedel som patienten använder sätts på läkemedelslistan. Om det finns oklarheter
på patientens lista, bör man kortfattat nämna om det i patientens vårdplan (KLIFA-vyn i
patientjournalen för farmacister), HoiTu (Hoidon tuki för vårdpersonal på akuten) eller
Hosu (Hoitosuunnitelma för vårdpersonal på avdelningarna), samt skriva en kommentar
i ”Huomautus/Lisätieto”-rutan. Läkaren tar ställning till fortsättningen.

-

Läkemedel som patienten inte längre använder ska avslutas, INTE sättas på paus,
och information om att läkemedlet har avslutats ska skrivas i KLIFA, HoiTu, Hosu eller
slutrapporten. Detta gäller även då patienten på eget bevåg har avslutat medicineringen.

-

Sjukhusordinationer från tidigare sjukhusbesök bör kontrolleras om de är i användning
ännu (tarvittaessa sairaalassa/hoitojakson aikana aloitetut lääkkeet) och avslutas ifall de
inte används.

-

Läkemedel som är på paus när patienten kommer till sjukhuset ska kontrolleras.
Pausade läkemedelsordinationer som inte är i användning ska avslutas. Om
patienten använder läkemedlet, ska pausen avslutas och medicineringen påbörjas. I
båda fallen bör det kommenteras i KLIFA/HoiTu/Hosu.
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1.2 Dokumentation av läkemedelsordination
-

Läkemedelsordinationerna kan skrivas in som ny ordination (Määräys) eller överföras
(”Kopioi lääkelistalle”) från e-recepten.

-

Doseringstypen ”Muu annostus” ska inte användas vid ny ordination (endast i
undantagsfall då de andra doseringstyperna inte går att använda).

-

Ordinationerna som överförs från Kanta kommer alltid i doseringstypen ”Muu
annostus”. Om möjligt ändrar man doseringstypen till någon av de för tillfället lämpliga
doseringstyperna som finns i Esko.

-

Läkemedel som patienten inte får använda under sjukhusvistelsen sätts på paus, samt
orsaken till pausen bör dokumenteras. När man under sjukhusvistelsen tillfälligt
ordinerar en annan dosering av ett läkemedel som redan finns som hemmedicin,
påbörjar man inte en ny ordination utan ändrar den nuvarande ordinationens dosering
(”Annosmuutos”-funktionen),och vid utskrivning bör man ta ställning till den fortsatta
dosen.

-

När man under sjukhusvistelsen tillfälligt ordinerar en annan administreringsväg av ett
läkemedel som redan finns som hemmedicin, pausar man hemmedicinen och sätter
in en ny ordination. Exempel: Patienten har paracetamol p.o. som hemmedicin och man
ger det i.v. under sjukhusvistelsen. Vid utskrivning bör man kontrollera att det
inte finns dubbelmedicineringar.

-

Om man ändrar administreringsväg för ett läkemedel som har påbörjats under
sjukhusvistelsen, ändrar man den ursprungliga ordinationen (t.ex. i.v.  p.o.). Med
andra ord avslutas inte den ursprungliga ordinationen, utan den modifieras för att
motsvara det nuvarande behovet. Exempel: Pantoprazol i.v. påbörjas på sjukhuset och
sedan övergår man till pantoprazol p.o.

-

Om ett läkemedel tillhörande en motsvarande läkemedelsgrupp påbörjas via en annan
administreringsväg (t.ex. i.v.  p.o.), ska läkemedelsbehandlingen avslutas innan den
nya ordinationen påbörjas. Exempel: Cefuroxime i.v. har påbörjats på sjukhuset och
under vården övergår man till cefalexin p.o.

-

Då läkemedlet kan ges i.v. eller p.o. (eller andra administeringsvägar) om vartannat (t.ex.
svårt att svälja), ordineras administreringsvägen som man föredrar/använder hemma
och i ”Huomautus/Lisätieto”-rutan skrivs: samma dos kan vid behov ges i.v./p.o . Vid
”Antokirjaus” väljer man rätt administreringsväg.

-

Av samma verksamma ämne, dos och administreringsväg ska det förekomma endast en
aktiv ordination. Ex. ”1 tablett per dag, vid behov 2 tabletter”, ska inte skrivas som två
olika ordinationer, utan en ordination med 1 tablett per dag och i ”Käyttöindikaatio”-
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rutan, vid behov 2 tabletter (”Käyttöindikaatio”-rutan överförs till receptcentret vid
receptskrivning).
-

Vid ordination av kurer (antibiotika, smärtstillande läkemedel osv.) ska man alltid sätta
en sluttid för kuren (Määräys voimassa). När det gäller kurer med smärtstillande
läkemedel där den exakta sluttiden är oklar sätter man in slutdatumet 30 dagar framåt
(+ 30).

-

Sjukhuskurer (hoitojakson aikana aloitetut lääkkeet/tarvittaessa sairaalassa), som inte
fortsätter då patienten skrivs ut, bör avslutas (gäller inte t.ex. upprepade
cytostatikakurer och premedicinering som hör till cytostatikakurer). Om sjukhuskuren
fortsätter på någon annan sjukvårdsanstalt/hemma avslutas inte kuren utan man fyller i
slutdatumet (om inte exakt så uppskattar man) och därmed kommer ordinationen
automatiskt att försvinna från läkemedelslistan vid slutdatumet.

-

”Käyttöindikaatio”-rutan kan, utöver indikation, även användas för att skriva
doseringsinstruktioner. Detta är att rekommendera, eftersom den överförs till
receptcentret vid receptskrivning.

-

I ”Huomautus/Lisätieto”-rutan skrivs information gällande medicineringen som är viktig
under själva sjukhusvistelsen, plus skrivarens initialer och datum.

1.2.1 Dokumentation vid utskrivning
- Läkaren ska ta ställning till hemmedicineringen (”Kotiuta”-funktionen kan användas):
o

Sjukhuskurer avslutas

o

Avslutningsdatum på kurer (antibiotika, smärtstillande läkemedel osv.)

o

På paus lämnas endast läkemedel som är kontraindicerade och som följande
behandlande läkare tar ställning till, t.ex. Marevan om INR-värdet är för högt
 Orsaken till paus ska framgå i ordinationen samt skrivas i epikrisen (texten
som far med till vårdanstalten).

o

Alla andra pausade läkemedel ska antingen avslutas eller påbörjas
igen. Läkemedel som inte har med sjukhusvistelsen att göra och som
patienten har fått pausade av en annan vårdenhet + klar och tydlig orsak till
paus, förblir pausade under sjukhusvistelsen och vid utskrivning (långvariga
pauser från andra vårdenheter ska däremot avslutas).

