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Möjlighet att se antal uttag av narkotikaklassade
läkemedel på enkelt sätt för sjuksköterskor

Beskrivning av innovation

Behov av deltagare

Personer med narkotikaklassade
läkemedel på recept har enligt

sjuksköterskor på vårdcentral utvecklat
ett missbruk. Sjuksköterskor i

rådgivning på vårdcentral anger
svårigheter i att se hur många uttag

som gjorts av läkemedlet när patienter
önskar förnyande. De får ofta räkna för
hand för att veta om det är rimligt att
nytt recept behövs.  Det framkommer
att personer får läkemedel utskrivet av

läkare trots att tecken på beroende
finns. 

Utveckla ett system i
läkemedelslistan i Cosmic som gör

det möjligt att se hur många uttag av
recept som gjorts utav patienten.
Funktionen ska främst finnas för

beroendeframkallande läkemedel
såsom Benzodiazepiner och

Morfinpreparat. 

IT/ Datatekniker - systemutvecklare
Vårdpersonal

Jurist

Pitcha/ sälja in vår idé till Cambio. Cambio
värdesätter vårdpersonals åsikter och

delaktighet i produktutvecklingen i Cosmic.  
 

Införandet av Idén kommer inte att
innebära en stor skillnad i det dagliga

arbetet för vårdpersonalen
Att tänka på är: 

-  Information om hur funktionen används
ska ges till vårdpersonal

- Samtycke från patienter behövs
- Ett eventuellt avbrott i cosmic för
uppdatering kan vara nödvändigt. 

-Minskar risk för beroende/ alternativt minskar
tillgängligheten för den beroende. 

-Kan leda till en bättre hälsa och ökad livskvalitet. 
-Ökad patientsäkerhet  

-Tidsparande för vårdpersonalen. -Ökad
följsamhet  

 
Organisationsnivå

- Enklare att förhålla sig till regler om att förskriva
beroendeframkallande medel.  

- Resurssparande om sjuksköterskan inte behöver
lägga tid på att undersöka hur länge sedan uttag
gjordes. Läkare behöver inte lika ofta kontaktas.  

-Ökad följsamhet inom organisationen och för
patienter.

Individnivå
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