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Förbättringsområde

Vad vill vi uppnå? Beskriv det önskvärda läget

Underlätta för läkare vid inskrivning av läkemedel i läkemedelsmodulen pre- samt
postoperativt, men även till andra gynekologiska eller obstetriska tillstånd.

En smidigare, snabbare och lättare läkemedelsförskrivning. Önskvärt leder det till ökad
patientsäkerhet, effektivitet och personalnöjdhet för både läkare och sjuksköterskor.

Bakgrund

Mätbara mål
Uppfattning och önskemål om fler
läkemedelspaket mäts via enkät hos kollegor,
samt en uppföljande enkät om paketen
uppfyller kollegornas förväntningar.

Min uppfattning är att kollegorna upplever att det är omständigt och frustrerande att hela
tiden behöva lägga in läkemedel i Cosmic. Ska en patient ha många olika läkemedel blir
det väldigt många klick. Det finns en bra funktion i Cosmic med läkemedelspaket och
dessa tycker jag att vi på kvinnokliniken kan använda oss mer utav.
Det kan innebära en patiententsäkerhetsrisk med att lägga in ett läkemedel i taget. Finns
det ett paket missar man inget.

Mått
Via enkät mäts vilka läkemedelspaket som
kollegorna önskar och om dem tycker det är
en bra funktion.

Förändringar att pröva PDSA
Enkät till kollegor

Ansvarig

Tidplan

Sofia Avenstam

Sept 2019

Bestämma vilka läkemedel
som ska ingå i
läkemedelspaketen

Läkargruppen

Nov/Dec 2019

Skapa och införa
läkemedelspaketen i Cosmic

Läkemedelsenheten/
Sofia Avenstam

Dec 2019

Uppföljande enkät

Sofia Avenstam

Våren 2020

Nuläge
Många kollegor anser att rutinen med att ordinera läkemedel är både tidskrävande och en
massa ”klick”, speciellt vid vissa tillstånd där det behövs en hel del läkemedel. I Cosmic
har vi idag endast tre st. läkemedelspaket, hysterektomi, sfinkterruptur och medicinsk
abort.
Vid enkätundersökningen tyckte alla 14 som svarande på enkäten att läkemedelspaket är
bra och 13 av 14 har använt dem.
Min hypotes är att fler läkemedelspaket kommer leda till tidsbesparing, även om den är
liten minskar det både arbetsbelastning och stress hos läkarna.
Patienten kommer få en säkrare läkemedelsförskrivning.
Analys - tänkbara orsaker
Då det endast finns tre läkemedelspaket hos kvinnokliniken är min uppfattning att det
varken finns tid eller ork i läkargruppen att fundera på vad som behövs. Det finns andra
uppgifter som går före framtaganande av nya läkemedelspaket.
Andra alternativa lösningar till läkemedelspaket finns inte, eftersom det är detta som vi
vill utvärdera.

Resultat efter tester i förhållande till mål och mått
Se bifogad enkät och dess resultat. Utifrån resultatet kommer man se om det föreligger ett
behov av att ta fram flera läkemedelspaket
Läkemedelspaketen kommer tas fram genom att läkargruppen får se vilka som har kommit upp
som förslag i enkäten. Därefter får läkargruppen besluta om vilka som ska läggas in i Cosmic
och vad för mediciner som ska ingå i varje paket.

Efter testerna - Hur handlar vi utifrån resultaten?
Vi kommer använda dem paket som nu finns/ kommer till, och saknas det något ytterligare
paket får vi lägga till dessa efterhand i läkemedelsmodulen (uppföljande enkäten).
Det ska skrivas ett PM där alla läkemedelspaket kommer att finnas beskrivna.

