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Kompetansekrav legemiddelhåndtering for 
sykepleiere



§4 Virksomhetsleders ansvar

• Virksomhetsleder skal sørge for at helsepersonell som håndterer 
legemidler, har tilstrekkelig kompetanse. Helsepersonellets 
kompetanse må vurderes individuelt ut fra vedkommendes 
formelle og reelle kvalifikasjoner og oppgavens art, før 
legemiddelhåndtering kan utføres.

• Sørge for at helsepersonell får nødvendig opplæring og 
kompetanseutvikling i legemiddelhåndtering.

Forskriftskrav opplæring i legemiddelhåndtering



Bakgrunn for kompetansekrav 
 Legemidlenes virkning og virkemåte

 Holdbarhet og oppbevaring

 Ulike legemiddelformer

 Byttbare legemidler

 Interaksjoner

 Bivirkninger

 Legemiddelregning 

 Kunnskap om dosering

 Aseptisk arbeidsteknikk ved tilsetninger

 Dokumentasjon

 Avvikshåndtering (ivaretas under annen 
opplæring)



Bakgrunn for kompetansekrav

 Helsepersonellets ansvar og oppgaver 
innen legemiddelhåndtering

 Opptak av legemiddelanamnese og 
legemiddelsamstemming

 Ordinering og føring av legemidler i 
pasientkurve

 Føring av legemidler i reseptgruppe A

 Istandgjøring og utdeling

 Egenkontroll og dobbeltkontroll

 Overføring av legemiddelopplysninger 
ved utskrivning

 Bestilling og mottak av legemidler



Målgruppe og omfang:
Kompetansekravene er i utgangspunktet tiltenkt for yrkesgruppen sykepleier i 
sykehus. 

Ansvar:
Det er leders ansvar å utarbeide kompetanseplan innen legemiddelhåndtering 
for sine medarbeidere ut i fra oppgaver og spesialiteter. 

Reopplæring / vedlikehold av kompetanse:
Et krav er at det med 180 dagers mellomrom settes fokus innen 
legemiddelhåndtering.
Dette kravet oppfylles ved å utføre ett av følgende tiltak i listen under:
• Gjennomfør et av e-læringskursene som er relatert til 

legemiddelhåndtering
• Delta på praktisk gjennomgang med legemiddel-/medisinromansvarlig
• Les og gjør deg kjent med felles overordnede prosedyrer for 

legemiddelhåndtering
• Diskuter en hendelse/avvik relatert til legemiddelhåndtering med kollegaer 

i egen seksjon
• Delta på aktuelle kurs 



Tema Innhold

Legemiddelhåndtering - generelt kurs(HSØ)
(e-læring)

- Legemiddelhåndteringsprosessen

- Forsvarlig legemiddelhåndtering

- Helsepersonellets ansvar og oppgaver

HSØ - Legemiddeltilberedning i sykehus
(e-læring)

- Aseptisk arbeidsteknikk ved tilsetninger

Legemiddelsamstemming
(e-læring)

- Viktigheten av samstemming 

- Hvordan samstemming utføres og av hvem

Legemiddelregning
(e-læring)

- Grunnleggende legemiddelregning

- Regneoppgaver

Legemiddelformer
(e-læring)

- Ulike legemiddelformer og pasientsikkerhet

- Holdbarhet og oppbevaring

- Byttbare legemidler

Farmakologiske prinsipper
(e-læring)

- Hvordan legemidlene virker i kroppen

- Kunnskap om dosering

- Hvordan legemidler omsettes og utskilles i kroppen

- Bivirkninger og interaksjoner

Antibiotika i sykehus (e-læring) - Antibiotikaretningslinjen

Antibiotikabruk i helsetjenesten, kurs for sykepleiere
(e-læring)

- Antibiotikastyring

Intern opplæring i klinikken innen legemiddelhåndtering - Praktisk opplæring

Legemiddelhåndtering generelt kurs etter mal godkjent av 
Regionalt legemiddelhåndteringsutvalg

- Klasseromskurs

Legemidler og rapportering av bivirkninger - Krav til rapportering av bivirkninger

Kurs



Aktuelt Innhold

Legemiddelhåndteringsforskriften - rundskriv - Forskriftskrav 

- Anbefalt praksis og etterlevelse

Felleskatalogen - Informasjon (indikasjon, dosering virkning, forsiktighetsregler 

og bivirkninger)om alle registrerte legemidler i Norge

Legemiddelhåndboka - Terapirettet oppslagsbok om legemidler

- Generelle temaer

Informasjonskilder

Bestilling og mottak
Tema Innhold

Bestilling og mottak av legemidler - Interne prosedyrer

- Bestilling (TønSys/Delta)

- Leveranse til lokale legemiddellagre

- Hastebestilling

Anskaffelse av legemidler utenom apotekets 
åpningstid

- Interne prosedyrer 

- Regional vaktordning



Tema Innhold

Medisinrommets utforming - Intern prosedyre, Innredning og utstyr

Legemidler, oppbevaring/lagerhold - Interne prosedyrer (temperatur, lys, holdbarhet og holdbarhet 

etter anbrudd)

Legemidler kassasjon - Interne prosedyrer

- Retur og avfallsrutiner

Medisinrom, lagerhold, oppbevaring og kassasjon

A og B preparater og narkotika regnskap

Tema Innhold

A og B preparater og narkotikaregnskap - Intern prosedyre for narkotikaregnskap



Tema Innhold

Klargjøring og utdeling av legemidler - Intern prosedyre for klargjøring og utdeling

Tilberede injeksjoner og infusjoner herunder aseptisk arbeidsteknikk - Interne prosedyrer for tilberedning av injeksjoner

- Aseptisk arbeidsteknikk

Merking - Interne prosedyrer for merking

- Bruk av fargemerking

Egenkontroll og dobbeltkontroll - Interne prosedyrer for utførelse av egenkontroll og krav til dobbeltkontroll

Identifisering av pasient - Interne prosedyrer for identifisering av pasient

Utlevering av legemidler ved permisjoner, overflytting, utreise, død - Prosedyre for å sikre kontinuitet i legemiddelbehandling ved utreise

- Håndtering av private legemidler ved dødsfall

Observasjon og rapportering av virkning og bivirkning - Prosedyre for observasjon og rapportering av virkning og bivirkning

Private legemidler og H-reseptlegemidler - Prosedyre for håndtering og bruk av private legemidler

Holdbarhet etter anbrudd - Holdbarhetsgrenser etter anbrudd

Blandetabeller - Beskrivelser av utblandinger av legemiddel 

Knuse/dele - Oversikt over legemidler som kan manipuleres

Byttbare legemidler - Oversikt over legemidler og legemiddelformer som er byttbare

Forlikelighet - Oversikt over legemidler som er forlikelige under gitte betingelser

Istandgjøring og administrering





Hensikt og mål

Kompetanseplaner gir deg som ansatt en oversikt over hva du trenger av kunnskap, 

ferdigheter og holdninger i ditt arbeidsforhold.



Kompetanseportalen Helse Sør- Øst RHF



Kompetansekrav - e-læringskurs



Kompetansekrav selvstudium



Regionale krav:

• Opprettet på HSØ nivå i Kompetanseportalen (alle har tilgang)

• Kan lastes ned lokalt 

Regional mal-plan:

• Beskrives i veileder

• Opprettes på foretaksnivå og knyttes til lokale prosedyrer

• Klasseromskurs – lenkes lokalt

Ansatt:

• Tildeles sin kompetanseplan

Lokal tilpasning



Regionale kompetansekrav:

• Regionalt legemiddelhåndteringsutvalg

Lokalt:

• Overordnet

• Lokalt på avdeling

Hva er viktig å dokumentere?

• Godkjenning enkelt krav av leder?

• Samlet godkjenning av leder av alle krav?

Godkjenning 


