MEDICINSKT MAGASIN UTGIVET AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I VÄSTERBOTTEN

MEDIACIN
Nr 4/16 10 mars
Ny funktion i NCS Cross - Registrera
läkemedelsgenomgång
Kom ihåg att registrera att du gjort
läkemedelsgenomgång, både i journalen med sökord
enkel eller fördjupad läkemedelsgenomgång samt via
läkemedelslistans funktion Läkemedelsgenomgång.
För instruktioner om dokumentation av utförd
läkemedelsgenomgång (enkel eller fördjupad) se
Linda>Vård>Läkemedel>Läkemedelsgenomgångar>B
ra-att-ha-dokument vid
läkemedelsgenomgångar>Dokumentation av
läkemedelsgenomgång i Cross.
Nytt är att förutom som tidigare i journalen registrera
med termerna (sökorden) enkel eller fördjupad
läkemedelsgenomgång ska registrering också ske via
läkemedelslistans funktion Läkemedelsgenomgång.
Detta för att andra kliniker ska ges möjlighet att se att
en läkemedelsgenomgång är utförd samt var
genomgången skett. Om alla förskrivare hjälps åt med
denna dokumentation bör vi vinna tid genom att
snabbare hitta information om utförd
läkemedelsgenomgång och även få ökad
patientsäkerhet. Dokumentation och registrering sker
på den klinik läkemedelsgenomgång utförs.
Klicka på knappen Recept på journaltorget för att
öppna Läkemedelslistan.

Utkommer varannan vecka. Sökväg: vll.se och linda /Vård /Läkemedel/
REDAKTION: Läkemedelskommitténs kansli
ANSVARIG UTGIVARE: Bo Sundqvist
REDAKTÖR: Magdalena Pettersson 090-785 31 96
Nästa nummer utkommer torsdag 24 mars med
calendarieuppgifter för veckorna 13 och 14 2016

Bidrag ska vara redaktionen tillhanda senast måndag 21
mars kl 12.00 till magdalena.pettersson@vll.se eller fax:
090-12 04 30 Postadress: Magdalena Pettersson,
Läkemedelscentrum, NUS, 901 85 Umeå

Bild 1 Klicka på knappen
Läkemedelsgenomgång.(A)
Dialogen Läkemedelsgenomgångar
öppnas och visar patientens samtliga
läkemedelsgenomgångar. Tooltip ger
kompletterande information
Klicka på knappen Ny.
När Läkemedelsgenomgången är
registrerad finns information i rutan upp
till höger (B)

Bild 2 Dialogen Registrera ny
läkemedelsgenomgång öppnas. Alla
uppgifter är förifyllda, det är bara att
välja enkel eller fördjupad
läkemedelsgenomgång

Calendarium tar upp t.ex. föreläsningar, kurser, disputationer och
andra evenemang av medicinskt intresse i hela Västerbotten – bidrag
mottas tacksamt!
När inte annat anges är platsen NUS

MEDICORUM BOTNIAE OCCIDENTALIS
Läkemedelscentrum/Klinisk farmakologi
firar 25 år och inbjuder till
En givande dag kring prioritering av
läkemedel
Fredagen den 15 april i sal E04, byggnad 6E,
målpunkt R, NUS
Utvecklingen av nya läkemedel och biosimilarer
går i snabb takt. Sjukdomstillstånd som tidigare har
haft en mycket dålig prognos har nu blivit
behandlingsbara. Många av dessa nya läkemedel är
dock mycket kostsamma för samhället och
landstinget. Introduktion av nya läkemedel i vården
ställer därför höga krav på klok prioritering och
hänsynstagande till möjliga
undanträngningseffekter på andra etablerade
läkemedel eller annan angelägen vård.
Läkemedelscentrum och Klinisk Farmakologi är
aktivt involverade inom dessa svåra
frågeställningar.

Program för dagen
9:30-10
10-12

Fika
Läkemedelscentrum (LMC) 25 år

Hur startade klinisk farmakologi i Umeå?
Rune Dahlqvist, professor emeritus klinisk
farmakologi, Umeå
Vad kan LMC göra för er?
Marit Danell Boman (verksamhetschef) och
medarbetare på LMC
12-13
Lunch

13-14:30

Eftermiddagssymposium med
paneldebatt: " När det bästa för de
flesta inte är gott nog "
Hur fungerar prioriteringsprocessen i en situation
med begränsade resurser samt krav på
kostnadseffektivitet? Eftermiddagen inleds med
korta anförande från fem olika infallsvinklar av:
Vilka värderingar styr prioriteringar?
Jan Liliemark, professor, SBU och SKL
Snart 15 år med hälsoekonomi vid subventionsbeslut:
Hur bra funkar det?
Douglas Lundin, hälsoekonom, TLV
Läkemedelsbehandling vid MS, vad styr: patent eller
evidens?
Anders Svenningsson, professor i neurologi,
Neurocentrum, NUS, Umeå
Prioriteringar och nationella riktlinjer, teori och
praktik?
Ulf Näslund, professor i kardiologi,
Hjärtcentrum, NUS, Umeå
Cancer – måste behandlas med många angreppssätt
Beatrice Melin, professor i onkologi, Chef
Regionalt cancercentrum Norr

14:30-15
15-16:30

Fika
Paneldebatt " När det bästa för
de flesta inte är gott nog "
Moderator: Sverker Olofsson
Till paneldebatten tillkommer Ann-Christin
Sundberg (Hälso- och sjukvårdsdirektör) och
Karin Lundström (ordförande i hälso- och
sjukvårdsnämnden),
Deltagande är gratis. Om man önskar fika
och/eller lunch görs anmälan via
utbildningsportalen på linda eller vll.se under
läkemedel.

