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Antal sagsafsluttede utilsigtede hændelser i 2018 fordelt
på hovedgrupper
(tom)
Teknisk disponering
Sundhedfaglig visitation, telefonkonsultation
Selvskade og selvmord
Prøver, undersøgelser og prøvesvar
Præhospital behandling
Patientuheld herunder bl.a. fald og brandskader
Patientidentifikation
Overlevering af information, ansvar, dokumentation
Medicinsk udstyr, hjælpemidler, Røntgen mv.
Medicinering herunder væsker
Kirurgisk behandling herunder ECT, anæstesi mv.
IT, telefoni, infrastruktur, bygninger mv.
Infektioner
Henvisninger, ind/udskrivelse og medicinlister
Gasser og luft
Blod og blodprodukter
Behandling og Pleje
Anden utilsigtet hændelse
Ambulancer, akutbiler, helikoptere mv.

323
85
1656
571
8579
104

Medicinering
herunder væsker
25159

96996 hændelser

1980
9119
2047
96996
883
1351
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5545
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Medicinering herunder væsker fordelt på alvor sagsafsluttede utilsigtede hændelser i 2018
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Hvad gør STPS med medicineringshændelserne?
Alle utilsigtede
hændelser læses lokalt
Feed
back

STPS læser
ugentligt de
moderate,
alvorlige og
dødelige
medicineringshændelser

Hændelser med
meget alvorlige
eller ikke
almindelige
bivirkninger

Forvekslinger og andre
lægemiddelrelaterede
problemstillinger

Lægemiddelstyrelsen,
Lægemiddelovervågning
og medicinsk udstyr

Lægemiddelstyrelsen,
Overvågning af
Virksomheder & Kvalitet
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Eksempel på samarbejde med Lægemiddelstyrelsen
En patient er i fast forebyggende
behandling for blodpropper med
Marevan. På grund af svamp i
mundhulen ordinerer egen lægen
Brentan®-mundhulegel. Ti dage
efter svampebehandlingens
begyndelse får patienten blod i
urinen og blå mærker på kroppen.
Den blodfortyndende evne bliver
målt, og viser sig at være forhøjet
(INR >8). Patient bliver akut
indlagt og behandlet med antidot

• LMST udsender en
sikkerhedsinformation til læger og
tandlæger og har en artikel i Nyt
om Bivirkninger.
• STPS påpeger interaktionen i
nyhedsbrev
• STPS tager kontakt til
apotekerforeningen og
tandlægeforeningen, som
formidler problematikken til deres
medlemmer
• Et år senere sker der ændringer i
Lægemiddelstyrelsens
interaktionsdatabase på baggrund
af interaktionerne
Nystatin = grøn
Miconazol = gul
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Eksempel på samarbejde med Lægemiddelstyrelsen
• Styrelsen for
Patientsikkerhed og
Lægemiddelstyrelsen har
gjort AJ Vaccines
opmærksom på risikoen for
forvekslinger af DiTe Booster
og DiTeKiPol Booster.
• AJ Vaccines vil på den
baggrund i forbindelse med
næste udbudsrunde i 2020
ændre farven på emballagen
med henblik på at reducere
risikoen for forvekslinger.
20. november 2019

Hvad gør STPS med medicineringshændelserne?
•
•
Moderate,
alvorlige og
dødelige
medicineringshændelser
gennemgås
ugentlig

•
•

Indlæggelse
Forlænget indlæggelse
Behov for akut
livreddende behandling
Varige mén
Død.

Risikosituationslægemiddellisten
Det Rådgivende
Udvalg for
Medicinområdet

Hændelser med
meget alvorlige eller
ikke almindelige
bivirkninger
Lægemiddelstyrelsen,
Lægemiddelovervågning og
medicinsk udstyr

Forvekslinger og andre
lægemiddelrelaterede
problemstillinger

Lægemiddelstyrelsen,
Overvågning af Virksomheder &
Kvalitet
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Risikosituationslægemiddellisten
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De syv lægemidlergrupper
Det Rådgivende Udvalg for Medicinområdet har udpeget syv
lægemiddelgrupper, der står for en stor del af de utilsigtede hændelser,
der opstår på grund af medicineringsfejl, og som har medført alvorlige
konsekvenser for patienterne.
•
•
•
•
•
•
•

INSULIN (antidiabetika)
BLODFORTYNDENDE LÆGEMIDLER (warfarin, hepariner, NOAKs)
LAVDOSIS METHOTREXAT
KALIUM (kaliumklorid, kaliumphosphat)
OPIOIDER (ex morfin, codein, fentanyl, metadon, oxycodon, pethidin)
GENTAMICIN
DIGOXIN
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De syv grupper af risikosituationer
• BEREGNING AF DOSIS
• ÆNDRINGER I BEHANDLINGEN
• LÆGEMIDDEL MED KOMPLEKS DOSERING
 F.eks. ugentlig dosis frem for daglig dosis,
 dosis som reguleres ud fra blodprøvesvar
 eller lægemidler med initial- og vedligeholdelsesdosis.
• BEHANDLING AF RISIKOPATIENTER
 F.eks. patienter med nedsat lever- eller nyrefunktion og børn
• LÆGEMIDLER HVOR VIRKNINGSDOSIS ER TÆT PÅ FORGIFTNINGSDOSIS
• FØR, UNDER OG EFTER OPERATION
• INFUSIONS-/INJEKTIONSVÆSKE
 Specielt ved hurtig indgift,
 ved behov for ændring i indløbshastighed,
 og når der indgives flere lægemidler samtidig.
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De syv grupper af risikosituationslægemidler
- Læringsmateriale
• Huskeliste over syv lægemiddelgrupper
• Huskeliste over syv situationer
• Cases til undervisningsbrug baseret på Dansk
Patientsikkerhedsdatabase
• Pjece med forslag til sikkerhedsforanstaltninger
• STOP TÆNK TJEK film

 https://stps.dk/da/laering/risikoomraader/risikosituationslaegemidler/
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De syv grupper af risikosituationslægemidler
– Hvad gør STPS ?
CASE
INSULIN

• Temarapport
• Læringsmateriale

• Faglig Forum og Det
Rådgivende Udvalg for
Medicinområdet
• Møder med industrien

• Møde med
Diabetesforeningen
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De syv grupper af risikosituationslægemidler
– Hvad gør STPS ?
• OBS meddelelser

CASE
METHOTREXAT

• Læringsmateriale
• Artikler i Magasinet Pleje, iPRAKSIS og FOA
• Møde med plejen om forebyggende tiltag
• Samarbejde med Apotekerforeningen ->
postkort
• Møder med Gigtforeningen -> brev til
producenterne af folsyre ang. risikoen for
forveksling af folsyre og methotrexat tabletter
(look alike)
• Samarbejde med Lægemiddelstyrelsen (EMA
review)

• Nu samarbejder vi med FMK
(Sundhedsdatastyrelsen) omkring muligheder
for øget patientsikkerhed i medicinsystemer.
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Hvad gør STPS med medicineringshændelserne?
•
Moderate,
alvorlige og
dødelige
medicineringshændelser
gennemgås
ugentlig

•
•
•

Indlæggelse
Forlænget indlæggelse
Behov for akut
livreddende behandling
Varige mén
Død.

Risikosituationslægemiddellisten
Det Rådgivende
Udvalg for
Medicinområdet

medicin.dk
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