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Sykehusapoteket Skien 

• Den første FDS (dosepakke) maskin installert i Europa

• Det første sykehusapotek i Norge som produserer 

Multi Dose

• Det første sykehusapotek i Europa som produserer 
endoser for andre sykehus

• Det første sykehus i Norden hvor leger ordinerer i 
elektronisk legemiddelkurve

• Det første sykehuset i Norden med SeDrA
(sykepleiedokumentasjon), andre sykehuset i Europa

•
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Prosjekt ELK; Elektronisk legemiddelkurve

”hver pasient sin legemiddeldose i egen pose”

• Oppstart i desember 2005

• Hvilke avdelinger har systemet i bruk i dag

• Moflata 1.etg

» Nevrologisk avdeling 

» Slag 

• Medisin 2.etg

• Medisin 3.etg

• FMR avdelingen (Porsgrunn)

Totalt ca 100 pasienter
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Elektronisk legemiddelkjede

Legen 

ordinerer i 

ATCHost som 

er integrert 

med IMX lege

Pasient bundet 

endoser/ 

multidoser  fra 

Baxter FDS 

maskin

Utlevering til 

pasient

Sykepleier 

registrerer 

elektronisk 

administrasjon 

i SeDrA

Farmasøyt på post 

gjennomgår 

ordinering med lege, 

før validering skjer 

også av farmasøyt 



Støtte til medikasjonsprosessen av  

farmasøyt 

1.Administrative oppgaver

Sikre at alle ordineringer er i systemet

Sjekker spesielt nye innskrevne 

pasienter, overføring og utskrivelse
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Støtte til medikasjonsprosessen av  

farmasøyt

2.Farmasøytoppgaver

 Forskrivningsstøtte

 Interaksjonssjekk

 Dose sjekk og hvis nødvendig, 

justering av dose

 Tidlig skifte til peroral behandling

 Implementering av retningslinjer

 Besvare alle spørsmål rundt 

medisinering
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SeDrA- Secure Drug Administration
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SeDrA data fremstilling i ATCHost
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Resultater etter implementering av 

pasientbundne endoser

• Reduksjon av bestillinger fra avdelinger ble redusert med ca. 40 %

• Pakker ca 75 % av ordinerte legemidler

• Kassasjon kr. 3,50 per pasient/døgn (20 pasienter over 30 døgn)

• Tid for istandgjøring ble redusert med 66 % fra 9 til 3 min /pasient

• Gjennomsnittspasienten bruker 8 forskjellige legemidler

• Feilraten på maskinen var 0,002 %. 

• Ikke mulig å si om feil gjort på avdelingen gikk ned pga lite registrering i  

EQS system før/ under/ etter introduksjon av pasientbundne endoser
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Økt pasientsikkerhet

Hvor skjer feilene?

Forskrivning

Overføring

Produksjon

Distribusjon og utlevering

39 %

12 %11 %

38 %



Pasientsikkerhet-utfordringer

• Innskriving, opptak av legemiddelanamnese

• Ulike doseringstidspunkter

• Endringsfrister

• Leveringstidspunkt  av doser

• (Teknisk kompetanse på apoteket / sykehuset)

• Overføring mellom avdelinger

• Overføring mellom behandlingsnivå
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Videre prosess i Telemark

1. FMR i Porsgrunn er pilot på ny programvare – pilotert 

medio juni av SeDrA

2. Medisin 3 i Skien 

3. Medisin 2/ Mottagelsen i Skien

4. Førsteavdeling Nordfløy

5. 4. avdeling Skien

6. 5. avdeling Skien

7. 6. avdeling ortopedi  og så RESTEN AV SYKEHUSET


