Årsberättelse ePed 2021

ePed består 211231 av:
18 regioner registrerade i Centeped
1071 instruktioner fanns totalt i ePed
156 substanser i rimlighetskontrollen
114 frågor i “fråge-svar-databasen”
9 stycken anställda i centrala ePed-redaktionen (2 läkare, 1 sjuksköterska, 6 apotekare)

Produktion
81 nya instruktioner publicerade
38 nya poster i rimlighetskontrollen (ny substans eller ny administreringsväg)
129 major-ändringar har publicerats
200 minor-versioner har publicerats
18 instruktioner avslutade
1756 önskemål på nya instruktioner eller uppdateringar av befintliga instruktioner har
hanterats varav 1296 st önskemål är klara. Totala antalet ärenden 7222 sedan starten av
nuvarande ärendehanteringssystem.
10 uppdateringar av poster i rimlighetskontrollen
1 nya Best practice dokument 7 uppdaterade
Antal rutiner granskade
Antal skriva rutiner: 3
7 st informationsbrev (varav 4 st nationella och 3 st lokala)
Avstämningsmöten med andra regioner.
2 st avvikelser har rapporterats till Inera men inte rapporterats enligt NMI.
Stickprovskontroll har genomförts på ca 10 % (100 st) av instruktionerna för att upptäcka fel.
Bevakning av restsituationer genomförs regelbundet varje vecka.
600 genomgångna läkemedelsavvikelser på ALB genomförs regelbundet varje vecka.

Projekt
ePed/regimbiblioteket projektet avslutat

Utbildning
2 ePed-dagar har genomförts den ena digitalt och den andra som hybrid.
Inga besök hos lokala redaktioner har genomförts pga rådande pandemi
3 besök från lokala redaktioner har tagits emot
39 utbildningstillfällen i läkemedelsmodulen i TakeCare
81 Föreläsningar har genomförts av gruppen
2 st apotekarstudenter har gjort examensarbeten via gruppen
3 st Verksamhetsbesök inom ALB

Gruppen
Är utökad
1 apotekare har slutat
2 apotekare har börjat

Forskning och samarbeten
1 disputation
1 registrerad doktorand
2 publicerade artiklar
2 digitala samarbetsmöten med Alder Hey Childrens Hospital

Övrigt
7 vårdenhetsfarmaceuter coachas/koordineras av gruppen vilket bland annat sker genom
journal club (JC) var annan vecka.
3 st bokkapitel om barn och läkemedel har skrivits.
Utlåning till vaccinationsorganisationen och RS-vården centralt på sjukhuset.
Gruppen finns representerad i Regionalt Program Område Barn i region Stockholm-Gotland.
Gruppen har ett samarbete med Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och TLV.
Gruppen har även en fast plats i Nationella Läkemedelsstrategin som koordineras från
Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Regioner.
Gruppen har deltagit i Karolinskas lokala gaskommitté.

