Fakta
Blandestationen på Hillerød Hospital producerer kemoterapi (cytostatika) i patientspecifikke doser. Der produceres ca. 10.000 kemoterapi-behandlinger om året.
Produktionen varetages af kvalificeret apotekspersonale (primært farmakonomer og farmaceuter) fra Serviceproduktionen, Region Hovedstadens Apotek.
Kemoterapien produceres i klassificerede renrum indrettet med bl.a. personsluser og særlige ventilationsforhold for at undgå forurening af de producerede lægemidler. Dette er fundamentalt, idet kemoterapi indgives direkte i en blodåre og dermed forbigår kroppens naturlige forsvarsmekanismer mod mikroorganismer og partikler. Kemoterapi skal derfor fremstilles under forhold, der sørger for, at mikroorganismer og partikler i det endelige produkt helt undgås.
Der er strenge krav til personalets beklædning, hygiejne og adfærd, og der udføres daglige hygiejneprøver efter en fast procedure.
Fremstillingen af den individuelle kemoterapi gennemgår bestemte procedurer for at sikre en høj produktkvalitet hver gang. Ved at starte ved den røde pil nedenfor
kan du se de trin, som hver kemoterapi-behandling skal gennemgå.
Vores mission er at ”levere sikre og konkurrencedygtige produkter til tiden — med en tilstrækkelig kvalitet , der bringer værdi for patienten.”

Trin 1
Konsultation mellem læge og patient. Her vurderer lægen hvilket
lægemiddel og hvilken dosis, der er nødvendig til den enkelte patient.
Patienten får et ordinationsskema (flowsheet) med, som gives videre
til sygeplejersken.

Trin 7
Sygeplejersken henter kemoterapien
ved blandestationen. Kemoterapien
er nu klar til brug.

Trin 6
Farmaceuten udfører nu en frigivelseskontrol. Denne foretages ved at kontrollere at fremstillingsforskriften er udfyldt
korrekt. Herunder at den korrekte mængde
kemo-koncentrat er tilsat den korrekte infusionsvæske.

Trin 2
Sygeplejersken lægger ”flowsheetet” ind i
gennemrækningsskabet til blandestationen, hvor
farmaceuten modtager det på den anden side.

Det er farmaceutens ansvar at sikre at hele processen
foregår under de rigtige forhold samt at de fremstillede
kemoterapi-behandlinger har den samme høje kvalitet.
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Derefter får sygeplejersken besked om, at kemoterapien til
den enkelte patient er færdig.

Trin 3
Farmaceuten udfører initialkontrol. Det betyder, at
farmaceuten kontrollerer, at dosis på ”flowsheetet”
stemmer overens med den anbefalede dosis. Hvis dette
ikke er tilfældet kontaktes lægen. Når alt er i orden bliver
”flowsheetet” videregivet til blandestationens
produktionsområde, hvor en produktionstekniker tager
imod det.

Trin 5
Selve blandingen af kemoterapien udføres i en såkaldt ”sikkerhedsbænk”.
Processen udføres af to personer: En Blander og en Hjælper. Da der arbejdes under sterile
forhold er det vigtigt, at Blanderen ikke tager armene ud af sikkerhedsbænken under blandingen. Hjælperen fungerer derfor også som assistent for Blanderen ved at hente sprøjter, kanyler
og alt andet der skal bruges til blandingen.
Blanderen er trænet til at fremstille kemoterapi efter specifikke procedurer som sikrer at
kemoterapien ikke bliver forurenet med partikler eller mikroorganismer. Samtidigt sikrer
procedurerne at processen forløber under sikkerhedsmæssige forsvarlige forhold.
Hjælperen dobbeltkontrollerer og dokumenterer alle Blanderens udtagninger inden de tilsættes
infusionsvæsken.

Trin 4
Når produktionsteknikeren har modtaget flowsheetet, startes der
med at finde den relevante fremstillingsforskrift frem.
Derefter beregnes hvor meget kemo-koncentrat der skal udtages
for at opnå den korrekte dosis. Det er nødvendigt at fortynde
kemo-koncentratet i en infusionsvæske inden indgift.
Den beregnede mængde kemo-koncentratet påskrives
fremstillingsforskriften.

Når kemoterapien er færdigblandet bliver det etiketteret, pakket og givet tilbage til farmaceuten.
Kemo-koncentratet og infusionsvæsken bliver derefter fundet
frem, og deres individuelle data bliver skrevet på
fremstillingsforskriften.
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