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Anbefalinger - opplæringskrav av vikarer i legemiddelhåndtering. 
 

 

Hensikt  

Sikre at vikarer har fått opplæring/kjennskap til prosedyrer/retningslinjer 

for legemiddelhåndtering ved det HF /enhet de skal arbeide. 

 

Omfang Alle vikarer som skal utføre legemiddelhåndteringsoppgaver. 

 

 

Grunnlagsinformasjon/ 

bakgrunn 

Tilbudet og opplæring av vikarer innen foretakets legemiddelhåndtering 

er sterkt varierende og enkelte steder helt fraværende.  

Manglende krav til vikarbyrå om opplæring av vikar til HFene. 

Ansvar 

Det er lederen ved enheten som har ansvar for å sikre at vikarer får 

nødvendig opplæring før oppstart. 

 Helse foretaket/ enheten må selv ha en prosedyre som definerer 

hvilke lokale prosedyrer som skal være gjennomgått før vikaren får 

jobbe selvstendig med legemiddelhåndtering i enheten. Det 

anbefales opplæring i: 

                - kurveføring 

                - narkotikaføring 

                - legemiddellister/ HF-ets LIS lister 

                - system for bytte av synonympreparater 

                - og hvilke situasjoner som krever dobbeltkontroll  

 Det anbefales at det utarbeides sjekkliste for hva vikarer skal 

gjennomgå av opplæring, hvor legemiddelhåndtering inngår. 

(sjekklisteforslag – se vedlegg). 

 Ved inngåelse av avtale med bemanningsbyrå må en sørge for at det 

fremgår i bestillingen at helsepersonellet: 

o Skal ha gjennomgått og kunne fremvise dokumentasjon på 

gjennomgått opplæring i legemiddelhåndtering.  

o Som er helt nye for foretaket skal ha noen timer opplæring 

før oppstart første vakt for gjennomgang av sentrale lokale 

prosedyrer, HLR, brannvern og lignende. 

o Eventuelt krav til praksis fra spesialisthelsetjenesten 

 

Opplæring 

Vikarpool / egne vikarer 

 Dokumentert gjennomført regionalt E-læringskurs og lokalt 

basiskurs innen legemiddelhåndtering og kurveføring. 

 Gjennomgang/opplæring i lokalt prosedyreverktøy 

 Gjennomgang av sjekkliste. 

 

 

Vikarer fra byråer 

 Vikaren skal legge frem dokumentasjon på gjennomgått 

basisopplæring i legemiddelhåndtering ved fremmøte.  

 At definerte krav beskrevet i bestillingen er oppfylt.  

 Ved første oppdrag i HF-et skal vikaren gjennomgå lokale 

prosedyrer som HF/enheten har definert før oppstart. 

 Gjennomgang/opplæring i lokalt prosedyreverktøy 

 Dersom det er deler av opplæringen som ikke er gjennomført, så kan 

vikaren ikke tildeles denne type oppgaver.  
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Generelt 

Signering i hovedkurve, narkotikaregnskap 

 Signatur tildelt og registrert – anbefaler at det er samme som 

brukernavn definert i personalportalen 

 Oppgaver som krever datapålogging kan ikke tildeles vikarer uten 

eget databrukernavn/signatur 

 Enheten skal ha en oppdatert liste over ansatte, både faste og vikarer, 

med navn og brukernavn.  

 

 

Låse- og nøkkelrutiner 

 Enheten skal ha rutiner/prosedyrer for låsing av lagemiddellager / 

skap.  

o Dersom det benyttes nøkler skal utlån daglig registreres. 

Nøkler skal ikke medbringes hjem. 

o Ved elektronisk dørlås bør enheten ha noen vikarkort som 

kan benyttes dersom vikar ikke har mulighet til å få eget ID 

kort. Elektronisk tilgang skal gis kun til legemidlelagre der 

man jobber. 

 Ansvarlig sykepleier på vakt har ansvar for at vikarkortene (evt 

nøkler) håndteres i henhold til seksjonens låse– og nøkkelrutiner. 

 

Legemiddelhåndtering skal inngå i opplæringsplan for vikarer  

 

Det skal fremgå av sjekklisten når opplæring ble gjennomgått.  

Vikar skal signere på at vedkommende har fått opplæring og den som evt 

har gitt opplæring skal også signere.  

Sjekklisten oppbevares av leder.  

 

Opplæring er en kontinuerlig prosess og bør gjentas etter definert tid. 

 

 

Referanse/hjemmel 

FOR 2008-04-03 nr 320 Forskrift om legemiddelhåndtering for 

virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp 

Veileder i Legemiddelhåndtering HSØ 2010 Kap.1.2 

Relaterte dokumenter 
Avtale for vikartjenester helsepersonell – HF spesifikke avtaler etter 

rammeavtale gjeldene for Helse Sør-Øst 

Vedlegg Forslag til sjekkliste 
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Forslag til sjekkliste 
Sjekkliste – legemiddelhåndtering vikarer 

Navn: 

 

Stilling: Sykepleier  Vernepleier        Hjelpepleier         Helsefagarbeider 

Funksjonsområde KRAV Gj.gått 

dato 

 

Sign. Merknader 

Prosedyreverktøy     

Gjennomgang søk/finne frem Obligatorisk    

Definerte legemiddelprosedyrer er 

gjennomgått: 

Obligatorisk    

 Kurveføring Obligatorisk    

 Narkotikaføring Obligatorisk    

 Dobbeltkontroll/signeringsrutiner Obligatorisk    

 Legemiddellister/LIS- lister / 

byttelister 

Obligatorisk    

 Medikamentrom rutiner – inkl 

nøkkelrutiner. 

    

 Tilganger     

     

Gjennomgått legemiddelkurs      

 Generell del – E-læring 

 Basiskurs – aktuell målgruppe 

Obligatorisk    

 Væsketerapi      

 Legemiddelregning     

 Farmakologiske prinsipper     

     

     

     

     

     

     

Dette forslaget til sjekkliste kan kobles til annen opplæring vikarer - egne eller fra 

vikarbyrå skal ha før oppstart i HF-et/seksjonen. 


