kant av 44 000 kroner vært spart med doseavrunding. Ekstrapolert
til ett helt år kommer potensielle besparelser opp i 1,1 millioner
kroner uten å påvirke kvaliteten på pasienters behandling.
Tidsbesparelser i form av færre opptrekk vil også føre til færre
forsinkelser i levering til avdelingene, noe som har stor betydning
for travle dagposter. Hyppige volumkontroller er slitsomt, da det
fører til stadige avbrytelser. Dette øker faren for at feil blir oversett.
Videre arbeid vil nå fokuseres på å introdusere en protokoll for
doseavrunding av cytostatika på HUS.
Det kan også nevnes at Mayne Pharma nylig har kjøpt opp
Intratech, som er den største produsenten av cytostatika for bruk i
dose banding i Storbritannia. Der er hyppig brukte cytostatika, for
eksempel fluorouracil, epirubicin, cyklofosfamid og metotreksat,
kommersielt tilgjengelige i ferdigfylte sprøyter klare for bruk i ulike
styrker. For eksempel for fluorouracil finnes styrkene 500mg,
200mg og 100mg. Dette gjør at et utall ulike doseringer kan
dekkes ved å kombinere sprøyter i ulike styrker. For pasienten med
tykktarmskreft kunne fluorouracildosen hans på 1032mg rundes
ned til 1000mg (avrunding på 3,1%) som kan dekkes av to sprøyter på 500mg.
Innledende samtaler er i gang, og det jobbes mot et prøveprosjekt med dose banding ved bruk av ferdigfylte cytostatikasprøyter
på HUS. En av fordelene med bruk av ferdigfylte cytostatikasprøyter er at produksjonstiden reduseres drastisk, da det ikke er behov
for tillagning i sikkerhetsbenk, noe som binder betydelig tid og
ressurser og fører til at behandling må legges til større sykehus
med produksjonsfasiliteter. Batch-produksjon av ferdigfylte
cytostatikasprøyter fører også til at utvidet holdbarhet kan settes
på produktene, opp til 28 dager er brukt for kommersielle sprøyter
med fluorouracil. Det åpner for muligheter for å legge behandling
til mindre primærhelsesentre, eller til og med til pasientens hjem.
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Fare for forveksling
fra Pfizer
Ingen som helst fargebruk skiller de to medisinparene.
Dessuten bruker Pfizer bare store bokstaver, noe som gjør
navnene til konturløse striper. Det er vanskelig å forstå
hvorfor et så stort selskap som Pfizer bryter en så elementær grafisk regel. Det er ekstra uheldig her hvor navnene
har likheter i endene og styrken er den samme.
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KONKLUSJON
Avrunding av cytostatikadoser er et nyttig konsept som kan spare
tid og penger.

Tips og forslag til denne spalten sendes per e-post til:
stein@lyftingsmo.no
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