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SMIL-projektet
Et af resultaterne af første del af SMIL-projektet, SMIL1, er et fælles inspirationskatalog, hvor du
kan finde tips og tricks til en endnu mere effektiv implementering af lægemiddelskift.
I 2019 igangsatte Sygehusapoteket Region Nordjylland (SRN) og Amgros SMIL-projektet med støtte fra
Sygehusapotekernes og Amgros forsknings- og udviklingspulje.
SMIL står for Send Mere Info om Lægemiddelskift.
Det overordnede formål med SMIL-projektet er at sikre mere effektive implementeringsforløb for
lægemiddelskift ved struktureret informationsdeling mellem Amgros og sygehusapotekerne.
I første del af projektet, SMIL1, var formålet - via kvalitative interviews på sygehusapotekerne - at blive
klogere på, hvordan sygehusapotekerne arbejder med at understøtte effektiv implementering af
lægemiddelskift på landets hospitaler. Landets otte sygehusapoteker blev besøgt for indsamling af data i
foråret 2019.
Inspirationskatalog med ”tips og tricks” til mere effektive implementeringsforløb for lægemiddelskift
På turen rundt i landet blev der samlet en række ”tips og tricks” til arbejdsgange, der kan give mere
effektive implementeringsforløb for lægemiddelskift. Disse er blevet samlet i et inspirationskatalog.

Sygehusapotekerne er enige om en fælles terminologi for implementeringsforløb for lægemiddelskift
Interviewrunden viste også, at der på tværs af regionerne er enighed om, at implementering af
lægemiddelskift overordnet set kan inddeles i fire typer af forløb:
▪ Planlagte simple skift ved Amgros-udbud
▪ Planlagte komplekse skift ved Amgros-udbud
▪ Planlagte komplekse skift ved Medicinrådsbeslutninger
▪ Akutte lægemiddelskift ved leveringsvanskeligheder
Med afsæt i resultaterne fra SMIL1 har styregruppen for SMIL‐projektet foreslået FILU (Faglig forum for
Indkøb, Logistik og Udbud) en SAK‐vejledning (Sygehusapotekernes og Amgros’ Koordineringsgruppe) for
implementering af lægemiddelskift på de danske sygehusapoteker. Formålet med denne vejledning er at
skabe en fælles referenceramme og terminologi for implementering af forskellige lægemiddelskift på
sygehusapotekerne og i Amgros. FILU har besluttet at bakke op om dette tiltag.

Vi fandt også forbedringsmuligheder for implementeringsforløb for lægemiddelskift
I dialogen med de udvalgte medarbejderrepræsentanter identificerede vi en række muligheder for
forbedringer, som forventeligt kan føre til mere effektive implementeringsforløb for lægemiddelskift på de
danske sygehusapoteker.
Blandt andet gav sygehusapotekerne udtryk for et generelt ønske om mere informationsdeling fra Amgros
til sygehusapotekerne. Ved at flytte opgaver med indhentning af information fra sygehusapotekerne til for
eksempel Amgros, kan man sikre ensartet adgang til information på tværs af landet. Derudover kan
ressourcer på sygehusapotekerne potentielt frigøres fra skrivebordet til at komme ud i klinikken og følge op
på implementeringen af lægemiddelskift.
En del af de identificerede forbedringsmuligheder er siden interviewrunden blevet søsat. Amgros indhenter
nu produktionsinformationer (primært på biosimilære lægemidler) til sygehusapotekerne. Amgros skal
derudover initiere og drive udvikling og etablering af en fælles ”skifteliste” – en liste med information om
skift fra lægemiddel A til B, hvor der er forskelle, som kan have betydning for håndtering, produktion eller
patientsikkerhed. Skiftelisten skal altså indeholde informationer om et lægemiddelskift, så et skift kan ske
så gnidningsfrit og patientsikkert som muligt. Indsatsen vil blive forankret i regi af FILU. Derudover er der
etableret to implementeringsindsatser, der underbygger en effektiv og struktureret videndeling om
lægemiddelskift. Det drejer sig om national taskforce for kritiske restordrer og Implementeringsgruppen
under Tværregionalt Forum for Koordination af Medicin.
Ved ønsker om at høre mere om SMIL1, kontakt Lægemiddelinformationen,
laegemiddelinformation@rn.dk

Anden del af SMIL-projektet, SMIL2, går snart i gang
For anden del af SMIL-projektet, SMIL2 har styregruppen revidereret projektplanen og besluttet at denne
del bliver gennemført af Region Hovedstadens Apotek.

