Melders hendelsesbeskrivelse:
Under innleggelsen her har pas fått legemiddelet Selo-Zok (depot tbl) og ikke
Metoprolol (tbl), som han vanligvis bruker. 3 dager etter innleggelsen ble det
oppdaget at disse ikke kan brukes synonymt. Pas fikk lavt BT den 3.dagen under
innleggelsen, og man lurer på om bruk av Selo-Zok kan ha vært en årsak til det.
Melders årsaksbeskrivelse:
I felleskatalogen står det at disse legemidlene kan brukes synonymt. De har samme
ATC nr. og står oppført rett under hverandre, slik synonympreparater gjør. På
sykehuset som pas ble overflyttet fra, hadde han også fått Selo-Zok depot istedenfor
Metoprolol. Feilen kan derfor lettere ha blitt "overført" til oss.
Melders konsekvens/skadebegrensende beskrivelse:
Mulig lavt BT. Strakstiltak: Lege ble informert. Spl ved de kvelds-og nattskift
vaktskiftene ble gjort oppmerksome på dette, slik at man kan prøve å skaffe
Metoprolol til neste dag. (Pas bruker Metoprolol kun på morgen).
Melders forbedringstiltak:
Alle sykepleierene på posten bør minnes på å bruke "bytteboka" aktivt, der står det
også om tbl med samme ATC nr som ikke kan brukes synonymt. (Dette står ikke i
Felleskatalogen).

Melders hendelsesbeskrivelse:
Her meldes et kontinuerlig problem: Metoprolol blir gitt istedet for metoprolol depot. Vi ser ofte på gastromedisin og
nyremedisin at det er bestilt opp en medisin som heter metoprolol, da mange leger forordner metoprolol. Denne
medisinen har synonym og forskjellige varianter. Pasienten skal som regel aldri ha metoprolol, de skal ha metoprolol
depot. Metoprolol kommer i en vanlig tablettform og en depot form. Synonymet til Depot tabletten heter Selo-Zok,
seloken til den vanlige (hurtigvirkende). Det er svært mange pasienter som står på denne tabletten fast, da den er
pulssenkende. De skal ha en til to tabletter om dagen slik at pulsen skal bli senket hele døgnet. Ingen pasienter står
på den vanlige tabletten daglig, som kun er kortvirkende og hurtigvirkende. Alle som skal ha denne tabletten
daglig(fast) skal kun ha depottabletten. Den hurtigvirkende skal kun gis ved engangstilfelle ved alvorlig høy puls.
Melders årsaksbeskrivelse:
Leger forordner feil ved å skrive kun Metoprolol. Sykepleiere gjør feil både da de tror forordningen er riktig og de
ganger de ikke får med seg at det står depottablett. 2: De årene jeg har jobba på dette sykehuset er dette et
kontinuerlig problem (4år). Ofte blir det gitt feil. Det hjelper ikke med årene heller selv om sykepleiere blir bedre
kjent, fordi det er så stor utskiftning og mange nyutdannede kommer hele tiden strømmende til. 3: årsaken ligger i at
navnene på depottabletten og den vanlige tabletten er helt like.
Melders konsekvens/skadebegrensende beskrivelse:
I værste fall har jeg sett at pasienten har fått den hurtigvirkende i 1 og 2uker i strekk. Dette kan bli svært alvorlig for de
som har angina. For de som ikke har angina er det likevel alvorlig. de blir feilmedisinert i førsteomgang. i andre
omgang vil måling av pulsen deres gi falske verdier, ofte svingende puls. Dette fører i tredjeomgang til at legene øker
feilmedisineringen ved å gi høyere dose (og da blir hurtigvirkende gitt i høyere dose) eller at at leger setter
pasientene på tillegsmedisinering som er itgangspunktet helt unødvendig. Reesursbruk. Dette fører til lengre
behandlingstid da man ikke kan sende hjem pasienter med ustabil puls. dessuten brukes mye penger på unødvendig
medikamentbruk. Helt bortkasta penger. Omfanget er i enorme skalaer. Jeg tror det er godt over 50% eldre av alle
pasienter som kommer på sykehuset. De fleste av disse får metoprolol. jeg tror så vel som opptil 50% av
sykepleierene på ullevål gjør denne medisinfeilen. På noen poster blir det ikke oppddaget, på andre får de bedre
rutiner. Mange nye kommer og probleet har startet opp igjen. Løpet av et år kan man si med stor sikkerhet i hvert fall
25% (om ikke mange fler!!) av alle pasienter har forlenget behandlingstid alt fra 4dager til 2-3uker. Enorme summer
penger kunne ha vært spart.
Saksbehandling / tiltak:
Avdelingen kan ikke blokkere / påvirke innkjøpslister og det er allerede gjennomført flere undervisninger ift
metopropol / depot problematikken m fl for både leger og spl. Gastromedisinsk sengepost er sammen med
nyremedisisk sengepost pilot i et prosjekt hvor vi ser nettopp på hvordan retningslinjer og prosedyrer kan
implementeres bedre slik at de etterleves bedre enn i dag for leger og spl. Det er i tillegg gjennomført undervisning i
bruk av bytteliste.

Forveksling av legemidler på grunn av mangelfull merking
En pasient med behov for blodtrykksenkende behandling ble gitt et legemiddel i form av en såkalt
depottablett i stedet for en vanlig tablett, som var foreskrevet. Etter tre døgn med bruk av feil tabletter, ble
forholdet oppdaget ved at pasienten fikk unormalt lavt blodtrykk. Vi oppdaget også at samme type feil var
gjort mens pasienten var innlagt ved sitt lokalsykehus. Årsaken er å finne i at depottablettene som ble brukt i
dette tilfellet ikke er tilfredsstillende merket og navngitt for å sikre mot forbytning. Oslo universitetssykehus
og Statens Legemiddelverk har påpekt dette overfor leverandøren, som så langt ikke har vist vilje til å
forbedre merkingen.
I dette tilfellet gikk det bra, og avviket ble oppdaget og korrigert uten at pasienten ble skadet. Hendelsen er et
eksempel på en type feilbruk av legemidler i sykehus som kan føres tilbake til at legemidler av ulike årsaker
forveksles. Årsakene kan være likhetstrekk i navn, utseende på blisterpakninger, fargevalg og design på selve
pakningen, osv. Ofte er det legemidler levert av samme produsent eller legemidler med like generiske navn, at
forvekslingsfaren er stor.
Oslo universitetssykehus opplever regelmessig slike legemiddelforvekslinger. Ofte oppdages avvikene i tide
slik at situasjonen korrigeres. Men det har også forekommet alvorlige hendelser og i et par tilfeller de siste 10
år også dødsfall. I noen tilfeller har sykehuset tatt opp uheldig merking med leverandører med resultat at
leverandørene har forbedret merkingen.
Et viktig sikkerhetsfaglig poeng er at dersom menneskelig feil er mulig, vil den før eller siden bli gjort.
Forvekslinger kan gjøres av helsepersonell, av pårørende eller av pasienten selv. Forekomsten av
legemiddelforvekslinger er såpass stor at Oslo universitetssykehus mener at det er nødvendig med et
sterkere fokus på forvekslingsfare og at produsentene må gjøres oppmerksomme på sitt medansvar.

LEAN
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decrease waste and use empirical methods to
differentiate value added and non-value activity”
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