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Grundkurs i Säker Läkemedelshantering
Kursplan
Bakgrund
Enligt Socialstyrelsen är läkemedelshantering den vanligast förekommande
åtgärden inom sjukvården och har med utvecklingen av moderna potenta
läkemedel blivit alltmer avancerad. Läkemedelshantering som omfattar
ordination, rekvisition, iordningställande och administrering är ett av vårdens
största riskområden.
Socialstyrelsen införde 2018 en ny föreskrift gällande läkemedelshantering.
Målet med föreskriften är enligt Socialstyrelsen att stärka patientsäkerheten
och att färre patienter ska drabbas av läkemedelsrelaterade skador. I dag står
dessa för cirka tio procent av de skador som patienter drabbas av i sin kontakt
med hälso- och sjukvården, enligt granskningar av patientjournaler som gjorts
vid svenska sjukhus under 2013–2016.
Och utmaningen är global – världshälsoorganisationen WHO utsåg i mars
2017 läkemedelssäkerhet till det tredje globala målet för patientsäkerhet.
Syfte
Att öka patientsäkerheten genom att minska antalet misstag i samband med
ordination och hantering av läkemedel.
Målgrupp
Nyanställda läkare och sjuksköterskor under AT-tjänstgöring respektive
introduktionsutbildning. Deltagande i utbildningen görs lämpligen från
termin 2.
Innehåll
 Vad är säker läkemedelshantering
 Kommunikation och situationsmedvetenhet vid hantering av läkemedel
 Risker vid läkemedelshantering och hur de kan förebyggas
 Cosmic läkemedelsmodul och Pascal
 Gruppdiskussioner utifrån patientfall
Lärandemål
 Att med föreläsning och diskussion kring patientfall öka medvetenheten
kring, och fokusera på de faktorer och orsaker som bidrar till misstag
vid ordination och hantering av läkemedel.
 Att få kunskap om hela läkemedelshanteringskedjan och att genom de
tvärprofessionella diskussionerna öka förståelsen mellan de olika
professionerna

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Få med sig goda råd och exempel (”best practice”) för en säker
läkemedelshantering

Förberedelse
Ingen
Utvärdering
Utvärdering efter avslutad kurs utifrån syfte och mål.
Undervisningsform
Föreläsning och gruppdiskussioner.
Antal deltagare
Max 20 deltagare per tillfälle.
Kurslängd
Varje utbildningstillfälle omfattar tre timmar inklusive paus.
Kontaktperson
Margaretha Lindqvist FoUU KTC
Genomförd utbildning som bokats via Kompetensportalen registreras där
som slutförd under din profil ”Mina slutförda utbildningar”.

Page 2 of 2

Sida 2 av 2

