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Begäran om tillfälligt avsteg från att
använda läkemedelsmodulen i Cosmic
Inledning
Ett gemensamt system för dokumentation av patientens läkemedel är en del av strävan för en
ökad patientsäkerhet. Att göra avsteg från gemensamt system, riktlinjer och rutiner äventyrar
patientsäkerheten. Därför kan undantag endast ges i undantagsfall och först då andra
möjligheter att hantera situationen utretts. Beslut om avsteg kan inte tas av enskild
verksamhet. Ansvar för rutiner kring samt utveckling av Patientjournalen har objektägarna i
samråd med chefläkare och verksamhetsföreträdare.
Alla undantag från att nyttja modulen Cosmic läkemedel eller delar av den ska godkännas av
Verksamhetsrådet. För verksamheter som beviljas tillfälligt undantag finns särskilt
framtagna rutiner för att i möjligaste mån minska riskerna för patienterna. Beslut om
undantag ska behäftas med hur länge beslutet gäller och när omprövning ska ske.
Verksamhet som beviljats undantag har ansvaret för att tillse att dessa rutiner är kända av
alla medarbetare och berörda enheter, samt att rutinerna följs.
Begäran om avsteg ska ske skriftligen till Patientjournalen. I begäran ska ingå plan för när
och hur Cosmic läkemedel ska införas, samt en kortfattad konsekvensbeskrivning i vilken ska
redovisas:
1. Medicinska sakskäl till varför hela eller delar av Cosmics läkemedelsmodul inte kan
användas i berörd verksamhet.
2. Vilka åtgärder som vidtagits för att tillförsäkra att alla medarbetare på berörda
enheter har genomgått Cosmics läkemedelsutbildning samt i vilken utsträckning
behov av kompletteringsutbildning utretts och genomförts.
3. Genomförd genomgång av gällande rutiner och riktlinjer kring läkemedelshantering.
4. Genomförd genomgång av läkemedelsmallar.
5. Riskanalys utifrån ett patientperspektiv vad det innebär med en tillfällig återgång till
pappershantering. Vilka risker uppstår inom den egna enheten samt för andra
enheter i patientens flöde? Hur kan man säkerställa att rutiner för
informationsöverföring följs? Hur påverkas andra enheter av avbrott i
läkemedelsflödet och att leta efter läkemedelshistorik i andra källor t ex
komplementjournalen?
Om undantag anses vara befogat ska rutiner upprättas och personal utbildas i
undantagshanteringen.
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