Risikosituationslægemidler

Pia Knudsen, Farmaceut,
Styrelsen for Patientsikkerhed, Vidensformidling og læring

”En svær dement borger sad og tyggede på noget.
Med besvær kunne vi få det ud af hendes mund,
og vi fandt ud af, at det var et smerteplaster, hun
tyggede på. Plasteret var gået itu, og blev fjernet
fra munden ad flere omgange. Hun har formentlig
også sunket noget af det”.
Case fra DPSD

”Jeg skulle give borger 56 ie Lantus® og 10 ie
NovoRapid® til morgen. Borger var vred og sur . Han
ville ikke havde, at jeg stak ham - men får ham overtalt.
Ved en fejl får jeg ikke kontrolleret, at det er
NovoRapid® jeg stikker med, og han får derved 56 ie
NovoRapid® i stedet for de 10 ie.
Borger blev temmelig vred over, at jeg kontrollerede
hans BS hver 2 time resten af vagten”

Case fra DPSD

”Kl. 4 om morgenen kalder borger på nattevagt, der er ufaglært.
Hun beder om at få PN smertestillende 5 mg
oxycodonhydrochlorid mod stærke smerter - det hun beder om og
får hver nat.
Hjælper kan ikke finde tabletten, og er heller ikke oplært i at måtte
give den. Hun ringer til social- og sundhedshjælper, der kommer
op i lejligheden. Han finder en æske med navnet
oxycodonhydrochlorid og udleverer en hvid tablet.
Borger fortæller senere til dagvagten, at hun har fået en hvid
tablet og ikke den blå tablet. Den hvide plejer hun at få tidligt om
morgenen. Det viser sig, da tilkaldte SSH gennemgår medicinen,
at der er udleveret depotpræparatet oxycodonhydrochlorid 10 mg,
der netop er hvid”.
Case fra DPSD

De bedste intentioner…..men det går
nogen gange galt alligevel
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Agenda
• Baggrund
• Identifikation af risikosituationslægemidler
• Inklusionskriterier
• Arbejdsgangen for inklusionen
• Risikosituationslægemidler og risikosituationer
• Lægemidler du skal være særlig opmærksom på
• Listens lægemidler til psykiske sygdomme

Baggrund

Formålet var, at
identificere de
lægemidler, der udgjorde
en særlig risiko for
patienterne på baggrund
af utilsigtede hændelser
med lægemidler, der
kunne forebygges.

Hvorfor risiko-situationslægemiddel?
I processen nåede Lægemiddelstyrelsens arbejdsgruppe frem til, at
ordvalget ”risikolægemidler” ikke er fuldstændig dækkende for
lægemidler, der kombineret med en bestemt situation, udgør en
særlig risici for patientskade. De valgte i stedet at bruge begrebet
”risikosituationslægemidler”.
Det Rådgivende Udvalg for Medicinområdet har konkluderet, at et
risikosituationslægemiddel skal vurderes samlet i forhold til: patient,
situation og lægemiddel.

Inklusionskriterier
Det Rådgivende Udvalg for Medicinområdet har valgt, at inklusionskriterier er:

•

Alvorlige hændelser med lægemidler, som kan forebygges

•

Faktuelle hændelser – det vil sige, at nær-ved hændelser ikke inkluderes

•

Hændelsen som giver læring, og hvor der er sandsynlighed for, at det kan
ske igen

Alvorlige hændelser med lægemidler, som kan forebygges, er defineret som
utilsigtede hændelser, der har medført:
•

Indlæggelse

•

Forlænget indlæggelse

•

Behov for akut livreddende behandling

•

Varige mén eller

•

Død.

Styrelsen for Patientsikkerhed:
Moderate, alvorlige og dødelige lægemiddelrelaterede
utilsigtede hændelser samt offentliggjorte klagesager
gennemgås ugentligt. Risikosituationslægemidler
identificeres. ud fra i inklusionskriterierne.
Styrelsen for Patientsikkerhed og Pro.medicin.dk:

Evaluering af identificerede hændelser.

Pro.medicin.dk- redaktionen for patientsikkerhed:
Tvivlsspørgsmål tages op på møderne i Redaktionen for
patientsikkerhed på pro.medicin.dk.
Det rådgivende udvalg for medicinområdet:
Hændelser identificeret til inklusion af
STPS/pro.medicin.dk præsenteres. Tvivlsspørgsmål
diskuteres.
Endeligt inkluderede hændelser tilføjes på listen over
risikosituationslægemidler og på pro.medicin.dk

Anvendelsesmuligheder
• Listen skal betragtes som en bruttoliste, og er udarbejdet i
et regneark
Muligt for brugerne selv at justere listen i forhold til
lokale krav og behov
Kan samstemmes med egne rekommandationsliste
og medicineringsvejledninger.

• Anonymiserede cases til undervisning
• Huskelisterne!

• Og flere……….

Risikosituationslægemidler –
Bruttoliste
Huskelister

 Syv lægemiddelgrupper, der kræver din særlige
opmærksomhed

Hæfte

Tabeller

 Syv situationer, der kræver din særlige opmærksomhed
 Syv lægemiddelgrupper, der kræver din særlige
opmærksomhed, med forslag til sikkerhedsforanstaltninger
 Tabel over risikosituationslægemiddelgrupper
 Tabel over risikosituationer

Liste

 Listen over risikosituationslægemidler
• https://stps.dk/da/sundhedsprofessionelle-ogmyndigheder/laering/risikosituationslaegemidl
er/
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Syv lægemiddelgrupper, der
kræver din særlige
opmærksomhed

•
•
•
•
•
•
•

ANTIDIABETIKA (INSULIN OG PERORALE ANTIDIABETIKA)
ANTIKOAGULANTIA (WARFARIN, HEPARINER, NYE ORALE AK LÆGEMIDLER)
LAVDOSIS METHOTREXAT
KONCENTRERET KALIUM (KALIUMKLORID, KALIUMPHOSPHAT)
OPIOIDER (EX MORFIN, CODEIN, FENTANYL, METADON, OXYCODON, PETHIDIN)
GENTAMICIN
DIGOXIN

Patientsikkerhed

Insulin

FEJLBESKRIVELSE

• Manglende monitorering
og/eller aktion på af
blodsukkerniveau.
• Forveksling af
hurtigtvirkende og
langsomtvirkende
insulin.
• Fejldosering.

Blodfortyndende lægemidler
Warfarin

• Manglende monitorering af
INR

• Sen eller manglende

Heparin gruppen

NOAK

• Tiden før under og efter

• Risikopatienterne

operation

reaktion på prøve

• Overset seponering /
pausering

• Manglende reordination/administration efter
pausering

• Forkert styrke
• Forveksling af ml og i.e.

Opioider
• Fejldosering
o Forveksling af mg og
ml.
o Forveksling af styrker
o Forveksling af
depot/ikke depot
o Forveksling af ikkeækvipotente opioider
• Regnefejl
o Børn
o Faktor 10 typisk ved
omregning fra mg/ml
til ml
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Syv lægemiddelgrupper, der
kræver din særlige
opmærksomhed

•
•
•
•
•
•
•

ANTIDIABETIKA (INSULIN OG PERORALE ANTIDIABETIKA)
ANTIKOAGULANTIA (WARFARIN, HEPARINER, NYE ORALE AK LÆGEMIDLER)
LAVDOSIS METHOTREXAT
KONCENTRERET KALIUM (KALIUMKLORID, KALIUMPHOSPHAT)
OPIOIDER (EX MORFIN, CODEIN, FENTANYL, METADON, OXYCODON, PETHIDIN)
GENTAMICIN
DIGOXIN

Patientsikkerhed
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Syv situationer, der kræver
din særlige opmærksomhed
• NÅR DOSIS BEREGNES
• NÅR DER SKER ÆNDRINGER I BEHANDLINGEN
• VED BEHANDLING AF RISIKOPATIENTER, EKSEMPELVIS PATIENTER MED NEDSAT
•
•
•
•
•

LEVER- ELLER NYREFUNKTION OG BØRN
VED BEHANDLING MED LÆGEMIDLER HVOR VIRKNINGSDOSIS ER TÆT PÅ
FORGIFTNINGSDOSIS
VED BEHANDLING MED LÆGEMIDLER, SOM LØBENDE KRÆVER KONTROL MED FX
BLODPRØVER
TIDEN FØR, UNDER OG EFTER EN OPERATION
VED INDGIFT AF INFUSION- /INJEKTIONSVÆSKE. SPECIELT VED HURTIG INDGIFT,
VED BEHOV FOR ÆNDRING I INDLØBSHASTIGHED, OG NÅR DER INDGIVES FLERE
LÆGEMIDLER SAMTIDIG

Højrisikomedicin på listen
Lithium
• To hændelser med
ingen dosistilpasning som følge af
monitorering af serum-lithium

Clozapin
• To hændelser med
initialbehandling med for høj dosis
(vedligeholdelsesdosis) uden
hensyn til optrapningsregime

Forgiftning/indlæggelse
Særlig opmærksomhed:
• Ved behandling med lægemidler
hvor virkningsdosis er tæt på
forgiftningsdosis
• Ved behandling med lægemidler,
som løbende kræver kontrol med fx
blodprøver

Overflytning / indlæggelse på
akutafdeling

Særlig opmærksomhed:
• Ved ændring i dosisregi

Eksempler på nye hændelser med
lægemidler til nervesystemet
Chlordiazepoxid
• Tre hændelser med overdosering

Medicinforgiftet. Små pupiller,
overfladisk respiration og reagerer
kun ved smerte stimuli
Særlig opmærksomhed:

• Ved behandling af risikopatienter

Metadon
• To forveksling af styrkerne 1mg/ml
(oral opløsning) med 10 mg/ml.
(inj. væske).
Respirationsdepression

Særlig opmærksomhed:

• Når lægemidler findes i flere
former

Hvad kan du og din afdeling gøre
for at undgå utilsigtede hændelser
• Forsøge at skabe ro omkring medicinhåndteringen
• Forsøge, at gøre din kommunikation om lægemidlerne entydig og klar
• Bede en kollega om at dobbelttjekke, når du har beregnet en dosis
• Tjekke indløbshastigheden på dråbetælleren og følge slangen fra patient
til pumpe en ekstra gang
• Dobbeltkontrollere om ordinationen er i mg eller i antal tabletter, i antal ml
eller i.e.
• Være særlig opmærksom på om de blodprøver, som bruges til kontrol, er
bestilt, taget og set
• Hjælpe med, at patienten kender den rette dosis, og ved hvornår og
hvordan lægemidlet skal indtages (fx antal enheder eller at lægemidlet kun
tages en gang om ugen)
• Være med til at skabe en kultur, hvor der er i orden at spørge, hvis man er
i tvivl.

Tak for opmærksomheden

Pia Knudsen
Styrelsen for Patientsikkerhed, Vidensformidling og læring
pia@patientombuddet.dk

