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Projektbeskrivelse: Fælles konkrete projekter om sygehusbyggeri
1: Projektbasis
1.1: Projektidentifikation
Projektets titel

Analyse af behov for, fremskaffelse og afprøvning af anvendelse af klar-til-brug lægemidler

Dato + version

Fx 30-11-2010 0.2.
…
0.x frem til godkendelse.
1.0 ved godkendelse i styregruppe for vidensdelingsprojekt
1.x ved revisioner efter godkendelse.

1.2: Projektansvarlige – og organisering
Projektledende region
eller gruppe

Region Midtjylland, Region Nordjylland, Region Syddanmark og Amgros

Deltagende regioner

Region Midtjylland: Projektet er et allerede igangsat projekt, der gennemføres
på Regionshospitalet Randers, Hospitalsenhed Horsens og Aarhus Universitetshospital.
Region Nordjylland: Igangsætter i løbet af 2013 tilsvarende projekter
Region Syddanmark: Igangsætter i løbet af 2013 tilsvarende projekter
Via Sygehusapotekernes og Amgros’ koordinationsgruppe (SAK) samler erfaringer fra de regionale projekter, ligesom SAK initierer og følger fælles initiativer til
at tilvejebringe flere produkter og erfaringer med klar-til-brug lægemidler.

Projektleder

Region Midtjylland: Afdelingsleder Susie Vand, tlf 78 42 61 10 mail: susievand.horsens.rm.dk
Region Nordjylland: Navn følger senere
Region Syddanmark: Navn følger senere
Amgros: Projektleder Helle Bräuner, tlf 8871 3021 mail: hbr@amgros.dk

Forslag til organisering
af projektet

Hver region organiserer egne projekter med projektledelse og styregrupper
med deltagelse fra de kliniske afdelinger og beslutningstagere fra hospitalerne
samt repræsentanter fra nyt sygehusbyggeri. .
For de fælles initiativer er SAK styregruppe.

2: Projektbeskrivelse

FKP - Klar til brug

2

Formål

Region Midtjylland: Projektet gennemføres som en del af et samlet og allerede
igangsat projekt på Aarhus Universitetshospital: Sikker og effektiv medicinhåndtering på fremtidens hospitaler. Projektets formål er at udvikle og afprøve
metoder til evaluering af nye koncepter for håndtering af lægemidler på sygehuse. Projektet omfatter blandt andet levering af lægemidler klar til brug på 4
sygehusafdelinger og en beregning konceptets relative cost-effectivness.
SAKs initiativer handler især om at koordinere indsatser på tværs af regionerne, samt at understøtte en fælles tilvejebringelse af klar-til-brug lægemidler
primært via indkøb, men også ved fremstilling på sygehusapotekerne, når produkter ikke kan skaffe fra lægemiddelindustrien. Initiativerne skal udspringe af
lokale behov og muligheder, og baseres på praktiske erfaringer som kommer
fra de forskellige projekter.

Forventede leverancer
Ved afslutning af projekterne er der opnået konkrete erfaringer i både klinikken og på apoteket med levering, implementering og brug af klar-til-brug lægemidler. Der er genereret viden om identifikation af relevant sortiment, fremskaffelse af lægemidler fra industrien, egen fremstilling og lagerhold af fyldte
sprøjter, logistik og brug i klinikken.
Disse erfaringer skal indgå i en vurdering af klar-til-brug konceptets indflydelse
på
 Patientsikkerhed
 Tid/ressourceforbrug
 Arbejdsgange
 Arbejdsmiljø
 Kvalitet
 Brugertilfredshed
De fælles initiativer skal dels understøtte dette, dels bidrage til at:
 der opsamles erfaringer fra andre regioner,
 der skabes overblik over mulige klar-til-brug løsninger,
 der identificeres områder, hvor levering og brug af klar-til-brug lægemidler giver værdi for patient, klinik og samfund.
Fagligt indhold i projektet

Se formål

Afgrænsning
Forventet fremgangsmåde/metode

Region Midt projekt er i gang og følger projektplan samt protokol for antaget
pd.d. studie.
Plan for de andre projekter følger

Succeskriterier

Der foreligger en evaluering, der kan danne grundlag for beslutninger for valg
af koncept i forbindelse med nye sygehusbyggerier.

Forventede økonomiske
og kvalitetsmæssige

Det forventes at kunne påvises, at der opnås forbedringer i arbejdsmiljø, kvalitet og patientsikkerhed samt at konceptet optimerer den samlede ressource-

FKP - Klar til brug

3

gevinster

anvendelse i medicinhåndteringsprocessen.

Foreløbig tidsplan
Regions Midtjyllands projekt er igangsat og forventes afsluttet 2015.
Plan for de andre projekter følger. Delresultater formidles løbende.
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