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Indikatorer på legemiddelområdet 
 
 
Forslag fra Regionalt legemiddelforum Helse Sør-Øst 
 
Legemidler representerer en helt sentral innsatsfaktor i pasientbehandlingen. Riktig 
legemiddelbruk og legemiddelhåndtering må følgelig være gjenstand for et kontinuerlig 
kvalitetsfokus, og tryggere legemiddelbruk er et av de overordnede målene i årets oppdrag og 
bestilling. 
Både Veileder i legemiddelhåndtering i Helse Sør-Øst (2010) og pasientsikkerhetskampanjen 
” I trygge hender” gir et grunnlag for å forebygge feil innen legemiddelhåndtering og dermed 
redusere feilmedisinering under sykehusopphold og ved utskrivning. 
 
Indikatorer er nyttig for oppfølging av kvaliteten innen legemiddelområdet, slik at 
helseforetakene kan måle forbedringer lokalt og for en eventuell regional rapportering. Tre 
hovedgrupper av indikatorer er valg, og disse skal i størst mulig grad kunne hentes ut av 
eksisterende registreringer eller på en enkel måte hentes ut fra aktuelle verktøy i 
helseforetakene.  
 
Regionalt legemiddelforum(RLF) anbefaler følgende:  

 Implementering av anbefalingene i veilederen 
De fem foreslåtte indikatorene rapporteres internt med en årlig statusrapportering 
inntil alle anbefalingene er implementert i foretaket. 

 Kvalitet av legemiddelbehandling 
Det anbefales at indikatoren implementeres på divisjon/klinikk og/eller på enhetsnivå 
for intern oppfølging av tiltak, gjerne som en del av ledelsens gjennomgang. 

 Kvalitet på legemiddelhåndtering 
De fem foreslåtte indikatorene rapporteres internt i helseforetaket, gjerne som en del 
av ledelsens gjennomgang. Indikatorene vil være av størst verdi der det rapporteres 
på divisjon/klinikk eller på enhetsnivå. 
  

 

Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 
Postboks 404  Telefaks: 62 58 55 01 
2303 Hamar  postmottak@helse-sorost.no   
  Org.nr. 991 324 968 



RLF anbefaler at en av målingene som gjøres i forbindelse med den nasjonale 
pasientsikkerhetskampanjen, men som nå er gjort om til en frivillig måling i Extranet, 
kvalitetsskår av legemiddelinformasjon i epikriser løftes opp som en regional indikator på 
legemiddelområdet.  
Økt kvalitet på utskrivningsinformasjonen vurderes av RLF til å være et viktig tiltak for økt 
pasientsikkerhet innen legemiddelbehandlingen. Det er i overgangen mellom 
behandlingsnivåene feil ofte skjer. Indikatoren vil også si mye om kvaliteten gjennom hele 
legemiddelhåndteringsprosessen. Kildeopplysninger ved opptak av legemiddelanamnese 
skal være dokumentert. Opplysninger om indikasjon for all legemiddelbehandling og tydelige 
opplysninger om alle endringer som er gjennomført under sykehusoppholdet skal 
fremkomme på en slik måte at dette er entydig for mottaker av informasjonen. 
 
Vedlagt er anbefalte indikatorer innen legemiddelområdet i sin helhet med definisjon og 
metodebeskrivelse. 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Jan Henrik Lund 
Leder 
Regionalt legemiddelforum Helse Sør-Øst 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Anbefalinger indikatorer legemiddelområdet 

 
1) Implementering av anbefalingene i veilederen 

 

Anbefalinger Indikator  
1. Prosedyrer og 
prosedyreinnhold  
- 26 prosedyre beskrevet med 

anbefalt innhold, prioritert i 
høy, middels og lav  

 

Definisjon:
Andel av lokale legemiddelhåndteringsprosedyrer på nivå 
1 (overordnet nivå) som er revidert og godkjent i forhold 
til anbefalingene i veileder for legemiddelhåndtering i 
Helse Sør-Øst  
 
Metode:  
Manuell gjennomgang og vurdering. 
 x antall reviderte  prosedyrer på nivå 1 
totalt antall legemiddelprosedyrer på nivå 1 i HFet 
  
Tallet oppgis i %  
 
MÅLTALL: 100 % 
 

2. Kompetansekrav 
- Kurs for nyansatte/grunnkurs 

 

Definisjon: 
Er opplæring i legemiddelhåndtering en del av nyansatt 
kurs? 
 
Metode: 
Svaret oppgis som Ja/Nei 
 
Definisjon: 
Andel ansatte kursdeltagere (sykepleiere/ leger/ 
vernepleiere/ helsefag arbeidere) som har gjennomført e-
læringskurset generell del i legemiddelhåndtering i 
forhold til antall aktuelle i enheten. 
 
Metode:  
 x antall ansatte i enheten som har gjennomført e-læring  
totalt antall ansatte i enheten aktuelle for denne type kurs 
 
Antall ansatte i enheten: Antallet som har gjennomført e-
læringskurset i løpet av år/tidsperiode - registres i 
Læringsportalen. 
Antall aktuelle ansatte: antall ansatte som har 
legemiddelhåndteringsoppgaver i enheten.  
(Etter en oppdatering av Læringsportalen skal det nå være mulig å 
kunne få oversikt over ”egne” ansatte i en enhet og deres 
kursgjennomføring.) 
 
Tallene beregnes fra 1/1 -31/12 samme  
år/samme tidsperiode 
 
Tallet kan også brukes i en intern oppfølging i forbindelse 
med f. eks ledelsens gjennomgang. Videre som grunnlag 
i medarbeidersamtaler. 
 
MÅLTALL: 80 % 



3. Kompetansefremmende tiltak
- Etablert 

kompetansefunksjoner/ 
enheter 

 
 

 

Definisjon:
Helseforetaket har definert en enhet eller personer som 
har ansvar for opplæring innen legemiddelhåndtering. 
 
Metode: 
Svaret oppgis som Ja/Nei/Påbegynt 

4. Organisatoriske 
samordnende tiltak 
- Etablere lokal 

legemiddelkoordinator 
 

Definisjon:
Lokal legemiddelkoordinator skal kjenne til hvilke enheter 
som er aktuelle for ulike problemstillinger innen 
legemiddelområdet i sitt HF. Vedkommende vil være 
mottaker av informasjon, forespørsler og høringer fra 
regionalt legemiddelhåndteringsutvalg (RLH), samt 
kunne gi innspill og forespørsler til RLH. 
 
Metode: 
Svaret oppgis som Ja/Nei  
 

5. Farmasøyten og 
sykehusapotekenes rolle 
- Representasjon i 

legemiddelkomité 
 

 
 

- Årlig tjenesteavtale med 
sykehusapotekene. 
Innbefatter leveranse av ulike 
tjenester som: 
legemiddelrevisjoner inkl. 
narkotikaoppgjørskontroll, 
rådgiver i prosedyrearbeid 
mm, undervisning, 
legemiddelgjennomganger/leg
emiddelsamtaler, ASL 

Definisjon:
Farmasøyt fra sykehusapotekene som medlem eller som 
fast deltager i sykehusets legemiddelkomité. 
 
Metode:  
Svaret oppgis som Ja/Nei 
 
Definisjon: 
Det skal inngås en årlig avtale med Sykehusapotekene 
hvor leveranse av ulike tjenester er spesifisert og omfang 
avtalt. 
 
Metode: 
Svaret oppgis som Ja/Nei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2) Kvalitet av legemiddelbehandling 
 

Anbefalinger Indikator 
Bruke allerede identifiserte triggere for 
mulig legemiddelfeil (M). 

 
 

Definisjon:
Skader pr 100 pasientopphold registrert med 
GTT- måling i kategori 17 (Legemiddelrelaterte 
skader inkl blod og IV væsketerapi)  
 
Metode: 
Antall skader i kategori 17 
100 pasientopphold

 
 
 

3) Kvalitet på legemiddelhåndtering 
 

Anbefalinger Indikator 
Andel pasienter hvor det er dokumentert 
utført samstemming av legemiddellister 
ved innleggelse i sykehus i henhold til 
målinger som gjøres i forbindelse med 
Nasjonal pasientsikkerhetskampanje 
 
 

Definisjon:
Andel innlagte pasienter hvor det er gjennomført og 
dokumentert i EPJ samstemming av legemiddelliste 
etter virksomhetens prosedyre/sjekkliste for 
samstemming (kun pasienter som bruker to eller flere 
legemidler/naturlegemidler daglig, regelmessig eller ved 
behov inkluderes). 
 
Metode: 
Hver 14.dag registreres det opp til 25 
pasienter(alternativt samtlige pasienter) fra et fast 
selvvalgt tidspunkt ved utskriving = nevner (25). 
Antall pasienter som har fått gjennomført og 
dokumentert i EPJ samstemming ved innleggelse = 
teller. 
 
Tallet oppgis som prosent og er det samme tallet som 
skal føres inn som målepunkt i Extranett i forbindelse 
med pasientsikkerhetskampanjen. 

Andel pasienter hvor det er dokumentert 
utført samstemming av legemiddellister 
ved utskriving fra sykehus i henhold til 
målinger som gjøres i forbindelse med 
Nasjonal pasientsikkerhetskampanje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Definisjon:
Andel pasienter hvor det er gjennomført og 
dokumentert i EPJ samstemming av legemiddelliste 
ved utskriving/overflytting(kun pasienter som bruker to 
eller flere legemidler/naturlegemidler daglig, regelmessig 
eller ved behov inkluderes). 
  
Metode: 
Hver 14.dag registreres det opp til 25 
pasienter(alternativt samtlige pasienter) fra et fast 
selvvalgt tidspunkt ved utskriving = nevner (25). 
Antall pasienter som har fått gjennomført og 
dokumentert i EPJ samstemming ved utskriving = 
teller. 
 
Tallet oppgis som prosent og er det samme tallet som 
skal føres inn som målepunkt i Extranett i forbindelse 
med pasientsikkerhetskampanjen. 



 
Kvalitetsskår av 
legemiddelinformasjon i epikrisene i 
henhold til målinger som gjøres i 
forbindelse med Nasjonal 
pasientsikkerhetskampanje 

 
Definisjon: 
Gjennomsnittelig kvalitetsskår av 
legemiddelinformasjon i epikrisene ved utskrivning fra 
sykehus (kun epikriser fra pasienter som bruker to eller 
flere legemidler/naturlegemidler daglig, regelmessig eller 
ved behov inkluderes). 
 
Metode: 
Hvert kvartal evalueres 25 fortløpende epikriser.  Disse 
vektes i henhold til oppnådd poeng = teller delt på 
maksimum poengskår =nevner (14). 
 
Kvalitetsskår fra 0-14 poeng: 

 
 
Tallet oppgis som total gjennomsnittsskår av de 25 
epikrisene 
 

Andel enheter som har standardisert 
lagerliste(basisliste for styring av lokale 
legemiddellagre) 

Definisjon:
En liste over legemidler som til enhver tid skal finnes 
på postlager. Listen skal inneholde maks - og 
minimumsbeholdning og skal ikke være eldre enn 
18.måneder (godkjenningsdato). 
 
Metode: 
Antall enheter med lagerliste (teller) 
Totalt antall legemiddellagre i HFet (nevner) 
 
Tallene kan hentes ut fra sykehusapotekene/TønSys, 
årlig.  
 
Tallet oppgis i %



Andel av avvik i underkategoriene:
Feil legemiddel 
Feil dose 
Feil pasient 
 
 

Definisjon:
Registrerte avvik i internt avvikssystem på definerte 
kategorier. Målingene forutsetter at disse tre kategorier 
av avvik registreres i avvikssystemene i 
helseforetakene 
 
Metode: 
Tallene hentes fra lokalt avvikssystem en gang 
pr.år/definert tidsrom, og forutsetter at legemiddelavvik 
er kategorisert i disse tre underkategoriene: 
 
Feil legemiddel 
Totalt antall legemiddelavvik 
 
Feil dose  
Totalt antall legemiddelavvik 
 
Feil pasient 
Totalt antall legemiddelavvik 

 
 


