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Orienteringssak:  
Tilleggsdokument til Oppdrag og bestilling 2017 
 
Saksbeskrivelse  
Sykehusapotekene HF har i august mottatt: Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2017  
(Vedlegg 1). 
 
Nedenfor er de punktene (tre kulepunkter) administrasjonen mener er aktuelle å følge opp, med en 
kort beskrivelse av hva vi har gjort, hva vi gjør og hva vi vil fokusere på fremover (2017 + 2018) for å 
svare opp oppdraget. 
 
 

 De regionale helseforetakene skal i samarbeid legge til rette for at pasienter i hele landet får økte muligheter for 
deltakelse i kliniske studier i Norge og i utlandet. Det innebærer at nettsiden for pasientrettet informasjon om alle 
pågående og planlagte kliniske studier på helsenorge.no er oppdatert og komplett, og at pasienter i hele landet gis en 
likeverdig mulighet for å bli vurdert for deltakelse i kliniske studier. 

 
Tilsiktet effekt av dette oppdraget er å øke antall pasienter som deltar i kliniske studier, inkludert klinisk 
utprøving av legemidler. Sykehusapotekene HF tilbyr støtte til gjennomføring av kliniske 
legemiddelutprøving som en tjeneste til sykehusene, og erfarer at det er stor og økende etterspørsel 
etter denne tjenesten. Foretaket vil løpende vurdere behovet for å øke kapasiteten internt på dette 
området. 
Når det gjelder tilvirkning av legemidler til klinisk utprøving er det svært strenge myndighetskrav til 
virksomheten, både med tanke på lokaler, utstyr, analyse m.v. (industri-GMP-krav). Per i dag har 
enkelte av våre apotek tillatelse til å utføre enkle tilberedninger av legemidler til kliniske forsøk 
(utblanding, ommerking), og det vil være svært krevende ressursmessig/økonomisk å fylle kravene til 
ytterlige tilvirkningsaktiviteter. Så langt har vi ikke sett særlig etterspørsel etter mer avansert tilvirkning 
av legemidler til klinisk utprøving, men vil igjen gjennomføre en kartlegging av det eventuelle behovet. 
 

 Som følge av beslutninger i Nye metoder og gjennom overføring av flere legemidler fra folketrygden, utgjør finansiering 
og forvaltning av legemidler en stadig større oppgave for de regionale helseforetakene. Dette setter økte krav til 
regionale helseforetaks kapasitet til å forvalte legemiddelområdet, og fordrer evne til å realisere gevinster både gjennom 
anbudskonkurranser og overgang til faglig likeverdige, men rimeligere legemidler. 

 
Sykehusapotekene HF støtter det regionale helseforetaket og de enkelte helseforetakene i forvaltningen 
av legemiddelområdet på flere nivåer og områder. Med leveranser av rapporter og analyser fra 
Sykehusapotekenes legemiddelstatistikk (SLS) gir foretaket regionen og helseforetakene 
beslutningsgrunnlag for valg av legemidler og oppfølging av innkjøpsavtaler. Bruken av SLS i 
helseforetakene er økende og det pågår arbeid for å gjøre tilgangen SLS-data mer brukervennlig 
gjennom utrulling av et web-basert grensesnitt med ferdige rapporter med drill-down mulighet. 
Foretaket er sekretariat for Regionalt legemiddelforum (RLF) og bidrar til at saker som gjelder 
forvaltning av legemiddelområdet diskuteres. Sykehusapotekene og RLF arrangerer også en årlig 
konferanse for sykehusenes legemiddelkomitéer som også behandler aktuelle spørsmål. 



 
   

 

    

   

 

    

 

I de enkelte helseforetakene/sykehusene bidrar sykehusapotekene i legemiddelkomitéens arbeid med 
blant annet innkjøpsavtaler («LIS-avtaler») og følger opp etterlevelse av avtaler i samarbeid med 
sykehusene. 
Sykehusapotekene HF vil gjennom tiltak i Handlingsplan for 2018 styrke egen involvering og 
kompetanse på området. 

 

 Sørge for at det er tilgjengelig strukturert legemiddelinformasjon i spesialisthelsetjenesten for å understøtte bruk og 
forskrivning av legemidler i sykehus. 
 

Sykehusapotekene HF har deltatt i flere prosjekter (SAFEST-prosjektene) om tilgjengeliggjøring av 
strukturert legemiddelinformasjon, finansiert av Nasjonal IKT (NIKT). Prosjektene har munnet ut i et 
oppdrag fra NIKT til Statens legemiddelverk om gjennomføring, men oppdraget har stoppet opp på 
grunn av manglede finansiering. Foretaket har selv gjennomført et internt prosjekt som har lagt fram 
forslag om bred tilgjengeliggjøring av kliniske støtteverktøy vi allerede har utviklet. En eventuell 
gjennomføringen avventer avgjørelsen om SLVs arbeid fordi innholdet er overlappende.  
Vi er kjent med at HSØ RHF arbeider med en rapport om problemstillingen og oppdraget om 
strukturert legemiddelinformasjon og er bedt om å bidra i dette arbeidet. Sykehusapotekene HF vil 
prioritere innsats på dette området. 
Vi jobber også sammen med avd. Medisin og helsefag i HSØ om en AD-møtesak for dette oppdraget. 
 
 
Punktene vil innarbeides i oversikt over Oppdrag og bestilling 2017 som rapporteres til styret. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Styret tok saken til orientering. 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 

- Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2017 


