Aktivitetsplan 2014

DATUM

2014-01-31

Aktivitetsplan Sammanhållen vård- och omsorg om de mest sjuka äldre 2014
– God läkemedelsbehandling till äldre
Uppföljning av prestation och resultat:
• Medel fördelas till de län som förbättrar indikatorn Olämpliga läkemedel, indikatorn läkemedel mot psykos och indikatorn användningen av antiinflammatoriska
läkemedel för dem som är 75 år och äldre, under 4 av 6 månader 2014 jämfört med motsvarande månad 2013. 70 procent av medlen för ett län som uppnått
uppsatta mål utbetalas till kommunerna och 30 procent till landstinget i länet.

Övergripande
Mål
Öka andelen
patienter vilka
får en
läkemedelsgenomgång

Nuläget

Delmål

Aktiviteter/processer

Ansvar

Tidplan

Var står vi idag?

Vad behöver förbättras?

Hur går vi tillväga?

Genomfört när?

Riktlinjer finns
framtagna kring
tvärprofessionella
läkemedelsgenomgångar.
2013 genomfördes
2996 läkemedelsgenomgångar i
primärvård. 44 %
av målpatienterna
på sjukhus erhöll
läkemedelsgenomgångar .
Riktlinjer finns
framtagna kring
basala läkemedelsgenomgångar, men
datastöd saknas.

Delmål: Optimera
läkemedelsbehandlingen till
enskilda patienter.

Vårdcentralsenheter ska tillse att
läkemedelsgenomgångar går att
genomföra enligt framtagna riktlinjer

Vem/vilka?
Ansvarig chef på
vårdcentralsenhet

Struktur, organisation
och samverkan för att
genomföra
läkemedelsgenomgångar på lokalt plan.

Kommunen ska medverka enligt
framtagna riktlinjer.
Enkät till MASar avseende
deltagande i tvärprofessionella LMG

Kommunförbundet Skåne

December

Sjukhusen ska medverka enligt
framtagna riktlinjer

Ansvarig chef på
vårdenhet

Kontinuerligt

Andel av målpopulationen
som har erhållit
läkemedelsgenomgångar

Utveckling av
datastöd i PASCAL

Medverka i fortsatt utveckling av
PASCAL, en läkare (20 % första
halvåret 2014).
Fortsätta sprida informationsmaterial
och stöd ”hur göra”
läkemedelsgenomgångar utan
datastöd
Ta fram en film om basasla LMG

Läkemedelsrådet

Enligt plan från PASCAL

Medverkan i arbetet

Enheten för
läkemedelsstyrning

Juli, December

Antal utbildningstillfällen
samt antal DL, AT-läkare, ST
läkare som utbildas

Enheten för
läkemedelsstyrning

Augusti

Om film finns framtagen och
var denna är publicerad

Informationsmaterial
och stöd ”hur göra”
läkemedelsgenomgångar utan datastöd

Kontinuerligt

Framtagen av: Åsa Bondesson, Enheten för läkemedelsstyrning, Region Skåne. Gunilla Marcusson, Östra Göinge kommun med mandat från Kommunförbundet Skåne.

Uppföljning
Antal läkemedelsgenomgångar och andel
vårdcentralerna inom
hälsovalet som genomfört
läkemedelsgenomgångar
Andel kommuner vilka
medverkar enligt framtagna
riktlinjer (enkät)
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DATUM

Mål
Ökad kunskap
om god
läkemedelsbehandling till
äldre

2014-01-31

Nuläget

Delmål

Aktiviteter/processer

Ansvar

Tidplan

Var står vi idag?

Vad behöver förbättras?

Hur går vi tillväga?

Genomfört när?

Fem utbildningstillfällen har hållits
under 2012-2013
kring läkemedel
och äldre för
primärvårdsläkare
(n=59) vilka i sin
tur kan använda
utbildningmaterialet inom
ramen för råd och
stöd
E-learning
utbildning avseende
läkemedel och äldre
riktad till
sjuksköterskor finns
att tillgå i Region
Skåne
Folder och
tillhörande
utbildningsmaterial
finns tillgängligt för
omv.personal

Om behov föreligger
kunna erbjuda fler
utbildningstillfällen

Uppföljning av utförd utbildning
2013 utbildningen använts som
förväntat samt i vilken utsträckning
Utifrån detta se om ytterligare behov
av utbildningsstöd til primärvården
behövs.

Vem/vilka?
Enheten för
läkemedelsstyrning

Juli

Antal (andel) läkare som
utbildat sjuksköterskor samt
skattat antal sjuksköterskor
som utbildats. Om behov för
ytterligare utbildning av
läkare; när utbildningen
genomfördes och för hur
många..

E-learning utbildning
finns att tillgå till
sjuksköterskor

Följa användningen av genomförd
utbildning

Enheten för
läkemedelsstyrning

December

Marknadsföra e-learningutbildningen

December

Kontinuerlig dialog
med utvecklingsledarna

Fortsatt samarbete

Enheten för
läkemedelsstyrning
Enheten för
läkemedelsstyrning
Enheten för
läkemedelsstyrning
Enheten för
läkemedelsstyrning,
utvecklingsledarna

Antal som påbörjat (antal
landstingsanställda, antal
inom kommun i Skåne) och
slutfört utbildningen 2014
Antal samt vilka
marknadsföringstillfällen

Informationsmaterial
finns att tillgå

Följa upp foldern riktad till
omvårdnadspersonal.
Marknadsföra foldern

Regelbundna möten mellan
läkemedelsenheten och
utvecklingsledarna ledningskraft
kring samverkan.

Uppföljning

December

Antal klick

December

Antal samt vilka
marknadsföringstillfällen

Kontinuerligt

Antal tillfällen för samverkan

Framtagen av: Åsa Bondesson, Enheten för läkemedelsstyrning, Region Skåne. Gunilla Marcusson, Östra Göinge kommun med mandat från Kommunförbundet Skåne.
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DATUM

Mål

2014-01-31

Nuläget

Delmål

Aktiviteter/processer

Ansvar

Tidplan

Var står vi idag?

Vad behöver förbättras?

Hur går vi tillväga?

Genomfört när?

Forts Ökad
kunskap om
god
läkemedelsbehandling till
äldre

Samlad information
finns nu samlad på
sidan god
läkemedelsbehandling till äldre

Bra samlad
information om god
läkemedelsbehandling till äldre

Följa upp användningen av sidan god
läkemedelsbehandling till äldre samt
följa utvecklingen av sidan

Vem/vilka?
Enheten för
läkemedelsstyrning,
Läkemedelsrådet

December

Antal klick på sidan
Utveckling av sidan

Enkät till MASar avseende sidans
nuvarande innehåll samt framtida
innehåll

Kommunförbundet Skåne

December

Bearbetning av enkät och
resultat.

Ökad kunskap
om befintliga
”material”

Broschyr som
beskriver
läkemedelsavstämning,
läkemedelsgenomgångar och
utskrivningsinforma
tion finns
tillgänglig
Många upplever att
det är svårt att
själva följa upp
indikatorer. En länk
till kvalitetsdataportalen finns
tillgänglig på
läkemedelsrådets
hemsida god
läkemedelsbehandling till äldre
I dagsläget saknas
en reservplan för
utebliven leverans
av dosdispenserade
läkemedel

Ökad kunskap om
läkemedelsavstämning,
läkemedelsgenomgång och
utskrivningsinformation

Uppdatera material (elektroniskt och
tryckt) som finns tillgängligt på
hemsida och för beställning.

Enheten för
läkemedelsstyrning

Kontinuerligt

Månad för uppdatering

Lättare att följa upp
indikatorn

Tillse att länk till samt information
om hur data tas ut ur
kvalitetsdataportalen finns tillgänglig.
I samband med aktuella tillfällen
sprida information om hemsidan god
läkemedelsbehandling till äldre samt
länk till kvalitetsdataportalen.

Enheten för
läkemedelsstyrning
Enheten för
läkemedelsstyrning, MASar
och Kommunförbundet Skåne

Kontinuerligt

Att och var länken finns

Juli

Utvalda antal tillfällen samt
vilka typer av tillfällen

Ta fram en övergripande reservplan
för utebliven leverans av
dosdispenserade läkemedel

Enheten för
läkemedelsstyrning
Kommunförbundet Skåne

September

Framtagen övergripande
reservplan

Ökad kunskap
om
uppföljning
av indikatorn
god
läkemedelsbe
handling till
äldre

Säkra en god
tillförsel av
läkemedel

På övergripande nivå
säkra en god tillförsel
av läkemedel

Framtagen av: Åsa Bondesson, Enheten för läkemedelsstyrning, Region Skåne. Gunilla Marcusson, Östra Göinge kommun med mandat från Kommunförbundet Skåne.

Uppföljning
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DATUM

2014-01-31

Olämpliga läkemedel till äldre
Mål
Optimera
förskrivning
av potentiellt
olämpliga
läkemedel till
äldre

Nuläget

Delmål

Aktiviteter/processer

Ansvar

Tidplan

Var står vi idag?

Vad behöver förbättras?

Hur går vi tillväga?

Genomfört när?

Förskrivningen av
potentiellt
olämpliga
läkemedel till äldre
minskar och vi
närmar oss riket.
Drygt var femte
äldre har någon
gång under ett år
hämtat ut ett
potentiellt
olämpligt
läkemedel.

Ökad kunskap om
potentiellt olämpliga
läkemedel till äldre

Identifiera och belysa förskrivning av
olämpliga läkemedel till äldre,
fallriskläkemedel samt nyinstättning
av sömnmedel på enskilda
vårdcentraler inom Hälsovalet och i
viss mån enheter på sjukhus
Verka för att en LMM applikation
finns tillgänglig för att vårdenheter
kontinuerligt själva ska kunna ta ut
statistik kring olämpliga läkemedel
till äldre
Verka för att det finns kvalitetsmåltal
olämpliga läkemedel till
äldre/kvalitetsindikator (hälsoval)
Allmän spridning av information
avseende potentiellt olämpliga
läkemedel till äldre till vårdpersonal
Påbörja diskussioner om riktade
utbildningar till kommuner med hög
förskrivning
Fotsatt inmärkning av olämpliga
läkemedel till äldre i REK-listan

Vem/vilka?
Enheten för
läkemedelsstyrning

September

Belyst på X vårdcentraler
samt x enheter på sjukhus

Enheten för
läkemedelsstyrning

Kontinuerligt

Att applikation finns
tillgänglig

Enheten för
läkemedelsstyrning
Enheten för
läkemedelsstyrning
Enheten för
läkemedelsstyrning
Läkemedelsrådet
via TG läkemedel
och äldre

Kontinuerligt

Finns tillgängligt

December

Antal tillfällen samt var
spridning genomförts, tex
Bulletinen.
Resultatet av diskussionerna.

Läkemedelsrådet
via TG läkemedel
och äldre
Läkemedelsrådet
via TG smärta

Mars

Uppmärksamma
förskrivare på vilka
läkemedel som är
potentiellt oläpliga
till äldre eller som har
hög potential att
orsaka biverkningar
Förbättra val av
opioid till äldre

Guide olämpliga läkemedel till äldre

Tillse att riktlinjer för
smärtbehandling med opioider till
äldre

December

Januari

Kontinuerligt

Framtagen av: Åsa Bondesson, Enheten för läkemedelsstyrning, Region Skåne. Gunilla Marcusson, Östra Göinge kommun med mandat från Kommunförbundet Skåne.

Uppföljning

Inmärkning färdig, material
publicerat elektroniskt och i
tryckt form. Finns tillgängligt
för beställning.
Finns för beställning
Antal klick på sidan
Riktlinjer för
smärtbehandling finns
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DATUM

2014-01-31

Läkemedel mot psykos i särskilt boende
Mål
Optimera
förskrivning
av
neuroleptika

Nuläget

Delmål

Aktiviteter/processer

Ansvar

Tidplan

Var står vi idag?

Vad behöver förbättras?

Hur går vi tillväga?

Genomfört när?

Förskrivningen av
neuroleptika är ffa
ett kvalitativt
problem; indikation
för behandling
överensstämmer
inte med de av SoS
rekommenderade.

Ökad kunskap om
rekommenderade
indikationer för
behandling med
neuroleptika

Identifiera och belysa förskrivning av
neuroleptika till äldre generellt i
Skåne för enskilda vårdcentraler
inom Hälsovalet och i viss mån
enheter på sjukhus

Vem/vilka?
Enheten för
läkemedelsstyrning

September

Belyst på X vårdcentraler
samt x enheter på sjukhus

Enheten för
läkemedelsstyrning
Läkemedelsrådet
via TG läkemedel
och äldre
Enheten för
läkemedelsstyrning

Mars

Publiceras och var publicerad

December

Antal samt vilka
marknadsföringstillfällen

December

Genomfört analysarbete

Uppföljning

Publicera en lathund för behandling
av BPSD (inkluderande neuroleptika)
Marknadsföra lathunden för
behandling av BPSD
Påbörja genomförandet av ett
utvidgat analysarbete där indikation
kopplas till förskrivning av
neuroleptika.

Uppföljning

Antiinflammatoriska läkemedel
Mål
Optimera
förskrivning
av antiinflammatoriska
läkemedel

Nuläget

Delmål

Aktiviteter/processer

Ansvar

Tidplan

Var står vi idag?

Vad behöver förbättras?

Hur går vi tillväga?

Genomfört när?

Ökad kunskap om
rekommendationer
för smärtbehandling
till äldre.

Identifiera och belysa förskrivning av
antiinflammatoriska läkemedel till
äldre till enskilda vårdcentraler inom
Hälsovalet och i viss mån enheter på
sjukhus
Genomföra ett analysarbete avseende
individdata och smärtläkemedel och
använda utvalda delar av detta ism
ubildning till vårdcentraler
Presentera och tillgängliggöra
individdatan regionalt och nationellt

Vem/vilka?
Enheten för
läkemedelsstyrning

September

Belyst på X vårdcentraler
samt x enheter på sjukhus

Enheten för
läkemedelsstyrning

September

Belyst på X vårdcentraler
samt x enheter på sjukhus

December

När och var belyst

Framtagen av: Åsa Bondesson, Enheten för läkemedelsstyrning, Region Skåne. Gunilla Marcusson, Östra Göinge kommun med mandat från Kommunförbundet Skåne.
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