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Förstärkt säkerhet vid behandling av diabetes och med  

blodförtunnande läkemedel 

Bakgrund  
Behandling med vissa läkemedel kräver extra uppmärksamhet på grund av stor risk för 
allvarliga biverkningar. I detta sammanhang fokuseras på två områden.  
Behandling av Diabetes (tabletter, insulin) och med blodförtunnande läkemedel (vid flera 
diagnoser). 

Syfte  
Syftet är att personal så snabbt och tydligt som möjligt skall få information om vilka patienter 
som tillhör de båda riskgrupperna som nämns ovan. 

Planering  
Denna process påbörjas inför sommaren 2016, då risken för brister i informationsöverföring 
är extra stora under sommarperioden.  
Utvärdering sker under hösten 2016. 

Ansvar/genomförande/uppföljning: 
 

• Verksamhetsutvecklare ansvarar för distributionen av speciellt framtagna 
etiketter märkta med Diabetes eller Blodförtunnande behandling (helgen, v. 24) 

 
• Varje enhets Sjuksköterskor ansvarar för att snarast märka berörda patienters 

läkemedelsmapp med relevant etikett (er). 
 

• Enhetschef ansvarar för att snarast sprida informationen till berörd personal. 
 

• Verksamhetsutvecklare och Medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvarar 
för uppföljning och förbättring av påbörjad process. 
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