Gemensamma ordinationsmallar
(favoriter) i TakeCare för hela SLL
Malin Alenius, chefsapotekare Tiohundra/FVM verksamhetskrav och design
Susanne Melander, Förvaltningsledare FOA läkemedelsprocessen
Lovisa Jäderlund Hagstedt, medicinskt ledningsansvarig läkare/bitr verksamhetschef, primärvården Tiohundra

För att öka säkerheten, kvaliteten och för att undvika dubbelarbete vid nyproduktion och vid förvaltning av ordinationsmallar (favoriter) för Kloka Listan-preparat, skapades under våren
2017 ca 950 SLL-gemensamma ordinationsmallar. Mallarna
är idag samlade under mappen ”Tiohundra Kloka Listan”, då
de initialt skapades av Tiohundra, men namnet kommer att

bytas till ”SLL Kloka Listan” under 2018. En plan är framtagen
och under hösten 2017 startades en kontinuerlig, strukturerad och enhetlig förvaltning upp, bestående av resurser från
SLL-vårdgivare och HSF. Samarbete med Stockholms läns
läkemedelskommitté och en referensgrupp ﬁnns.

Bakgrund
Vad är en ordinationsmall?
En ordinationsmall är en standardiserad förifylld mall för en ordination som respektive ordinatör kan använda och justera så att
den passar aktuell patient. I TakeCare ﬁnns idag möjlighet att
skapa ordinationsmallar, benämnda ”favoriter”. Dessa kan vara
privata, gemensamma på vårdenhetsnivå, eller systemgemensamma för samtliga användare i den sammanhållna journalen.

Hur har det sett ut hittills?
Alla de större vårdgivarna har skapat egna systemgemensamma favoriter för bland annat många Kloka Listan-preparat. Förvaltningen har varit varierad. Vissa uppdateras varje vecka, andra
enbart vid Kloka Listan-uppdateringar eller då någon användare
påtalat behovet av uppdatering för viss favorit.

Problem med lokala ordinationsmallar
Att likartade favoriter skapas och uppdateras av ﬂera vårdgivare
inom SLL skapar dubbelarbete samtidigt som kvaliteten varierar
eftersom det kan vara svårt för många vårdgivare att ha resurser
för adekvat förvaltning. I ﬂera andra landsting ﬁnns central förvaltning av ordinationsmallar som säkrar kontinuerlig förvaltning.

FVM
Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) kräver högre grad av
standardisering och kvalitetssäkring för att kunna ge maximal
utdelning. Behovet av gemensamma ordinationsmallar ﬁnns
därför även för den aspekten.

Framtagandet av ordinationsmallarna
Användare med behörighet att skapa ordinationsmallar i TakeCare på systemgemensam nivå inom SLL samt några andra
nyckelpersoner var delaktiga i att ta fram standarder för hur
ordinationsmallarna skulle registreras in i TakeCare, principerna
runt skapandet av dem och att ta fram ett uppdragsdirektiv för
förvaltningen av dem.
Själva producerandet av de blivande gemensamma favoritordinationerna för Kloka
Listan-preparaten utfördes främst av läkare och apotekare inom Tiohundra AB: Lis
Abazi, ST-läkare anestesi, Matilda Forsberg, AT-läkare, Lovisa Jäderlund Hagstedt,
överläkare allmänmedicin, MLA primärvården, Malin Alenius, chefsapotekare,
Charlotta Munck af Rosenschöld, överläkare psykiatri, MLA psykiatrin. Detta arbete
gjordes i samband med att Tiohundra skulle gå över från Tiohundras installation av
TakeCare till den SLL-gemensamma installationen av TakeCare i februari 2017.
Utöver detta skapade även apotekare, Åsa C Andersson, klinikapotekare, Astrid
Lindgrens Barnsjukhus/ePed de ﬂesta ordinationsmallar som gäller barn.

Enkla
nkla att använda
De gemensamma ordinationsmallarna är sökbara på:
Substans
Preparat
Indikation
Mappträd

Estimerade effekter av gemensamma
ordinationsmallar
Gemensamma och kvalitetssäkrade ordinationsmallar för hela
SLL med strukturerad och kontinuerlig förvaltning torde ge:
Kvalitetsvinster
Bättre doseringstexter till patienterna.
Bättre administreringstexter till sjuksköterska.
Mer korrekt ifyllda ordinationer som underlättar
uppföljning.
Fler avslutade antibiotikakurer då vissa mallar är tidsbegränsade.
Mindre risk för slarvfel.
Tidsvinster
Vid ordinationstillfället eftersom mycket är förifyllt.
Om varje läkare sparar en minut per nyordination av ett
Kloka Listan-preparat så skulle det bli en total tidsbesparing motsvarande nästan 5 000 dagar per år i SLL.
Vid förvaltningen då det blir mindre dubbelarbete med
detta inom SLL.
Större möjlighet till styrning och uppföljning av
ordinationerna

Hos TioHundra ﬁnns allt från akutsjukhus till äldreboenden, vårdcentraler, psykiatri
och personlig assistans. Vår ägare är kommunalförbundet Sjukvård och omsorg
i Norrtälje, ett unikt samarbete mellan Norrtälje kommun och Stockholms läns
landsting. Vi jobbar gränsöverskridande och innovativt för att hålla ihop vård- och
omsorgskedjorna och skapa lösningar som passar just dig.

Hälsa, vård och omsorg där du är

