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Anbefalinger: Dokumentasjon av legemidler ved innleggelse  
Veileder for legemiddelhåndtering vedlegg 2: Del I, prosedyre 1.  

Rutiner for innskrivning og opptak av pasientens legemiddelanamnese:  
 

 

Hensikt  

 Bidra til gode rutiner for opptak av legemiddelanamnese slik at 

pasienten ikke får utilsiktet opphold i sin pågående 

legemiddelbehandling ved innleggelse, kvalitetssikre de opplysningene 

som mottas, samt sikre entydig dokumentasjon av legemidler gitt 

prehospitalt og i akuttmottaket. 

Omfang  Gjelder ved innkomst av alle pasienter til sykehuset. 

 

Grunnlagsinformasjon/ 

bakgrunn 

Dokumentasjon av pasienters legemiddelbehandling ved innleggelse når de 

overføres mellom ulike behandlingsnivå / seksjoner er et kritisk trinn i 

legemiddelhåndteringskjeden. 

Pasientsikkerhetskampanjen ”Samstemming av legemiddellister”  

Ansvar 

 Den legen som mottar pasienten har ansvar for å vurdere om 

tilstrekkelig informasjon om pågående legemiddelbruk foreligger, evt. 

sørge for at ytterligere informasjon innhentes.  

 Dersom informasjon mangler ved innleggelse, er det behandlings- eller 

pasientansvarlig lege som har ansvar for å sørge for å innhente 

nødvendige opplysninger om pasientens legemiddelbruk. 

Arbeidsbeskrivelse 

 

Anamneseopptak 

 Det er lege som skal motta informasjon om pasientens pågående 

legemiddelbruk og dokumentere dette i kurve. 

 Kilde for legemiddelopplysningene, og vurdering av om 

opplysningene kan regnes som fullstendige skal angis i 

innkomstnotatet evt. på kurven dersom denne har et egnet sted. 

 Mangelfull informasjon om legemiddelbruken skal dokumenteres og 

fremkomme slik at ytterligere informasjon kan innhentes ved intern 

overflytting.  

 Dersom det er sykepleier som mottar informasjon om 

legemiddelbruken muntlig eller over telefon, skal opplysningene i 

tillegg foreligge skriftlig f.eks kan opplysninger sendes anonymisert til 

avtalt faks. Lege skal dokumentere i kurve/journal. 

 

 Alle legemidler som pasienten bruker fra før skal føres på sykehusets 

kurve, og eventuelle endringer/ seponeringer gjort ved innkomst skal 

gå frem av kurven.  

Pasientens bruk av reseptfrie legemidler, naturlegemidler, kosttilskudd 

o.a som ikke administreres på sykehuset skal dokumenteres i 

innkomstnotatet. 

”Huskeliste ved anamneseopptak” eller ”Legemiddelanamnese – 

legemiddelskjema” er forslag til hjelpemiddel for sikre at relevante 

spørsmål stilles i forhold til pasientens legemiddelbruk.  

 

 Dersom pasienten oppgir å bruke legemidler i forbindelse med 

legemiddelassistert rehabilitering (LAR) eks. Metadon, Subutex og 

Subuxone skal riktigheten av dette kontrolleres og dokumenteres i 

journalen.  
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Elektiv og akutte innleggelser 
Ved planlagte innleggelser skal innkallingsbrevet inneholde en oppfordring 

om å ha med seg en oppdatert legemiddeloversikt fra fastlegen.  

 Pasienter fra institusjon  

Der hvor pasienten ikke har med seg kopi av kardeks/legemiddelkort 

eller annen tilstrekkelig informasjon om hvilke legemidler de står på, 

skal institusjonen kontaktes. Legemiddelinformasjonen bes oversendt 

til avtalt faks.  

 

 Pasienter som bor hjemme og hvor kommunehelsetjenesten har ansvar 

for hele eller deler av legemiddelhåndteringen. 

Der hvor pasienten ikke har med seg noen skriftlig dokumentasjon om 

pågående legemiddelbruk, skal hjemmesykepleie / PU-bolig eller 

fastlege kontaktes.  

Legemiddelinformasjonen bes oversendt til avtalt faks.  

 

 Pasienter som bor hjemme med eget ansvar for legemiddelbruken 

Der hvor pasienten eller pårørende ikke har med seg noen oversikt og 

er usikre på legemiddelbruken, skal fastlege kontaktes ved første 

anledning. 
 

Legemidler gitt prehospitalt 
 Legemidler og væske gitt/startet prehospitalt dokumenteres på 

transportskjema.  

Hvorvidt disse opplysningene skal overføres eller ikke til 

akuttmottakets observasjonskurve, sykehusets hovedkurve el må 

presiseres i sykehusets prosedyre. 

 Dokumentasjonen må følge pasienten. 
 

Legemidler gitt i akuttmottaket 

 Alle legemidler og væsker som gis under opphold i akuttmottaket skal 

dokumenteres på sykehusets kurve eller annet godkjent 

dokumentasjonsskjema for akuttmottaket.  

 Dersom akuttmottaket benytter annet dokumentasjonsskjema enn 

sykehusets hovedkurve, skal alle legemidler føres på F1 hovedkurven 

før pasienten overføres annen avdeling / nivå. 
 

Informasjon ved innleggelse av multidosebrukere 

 Multidosepakkede legemidler bestilles av hjemmetjenesten eller 

sykehjemmet til den enkelte pasient. Det er derfor viktig at ansvarlig 

sykepleier ved sengeposten gir kommunehelsetjenesten beskjed i løpet 

av 1-2 døgn etter innleggelser som forventes å vare i mer enn 1 uke.  

Pasientens bruk av multidose dokumenteres i innkomstnotatet og 

sykepleiedokumentasjon.  

 

Referanse/hjemmel 

 Lov om helsepersonell § 4, § 5, § 39 og § 40 

 Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. § 3-2 

 Forskrift om pasientjournal § 8 

 Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell 

som yter helsehjelp, § 4 

Relaterte dokumenter Veileder for legemiddelhåndtering vedlegg 2: Del I, prosedyre 1 

Vedlegg 
 ”Huskeliste ved anamneseopptak” Vestre Viken HF 

”Legemiddelanamnese – legemiddelskjema” Sykehuset Østfold HF 

 


