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Risikolegemidler 
 
 
Anbefaling fra Regionalt legemiddelforum Helse Sør-Øst 
 
 
Mange legemidler og legemiddelgrupper kan gi alvorlige konsekvenser hvis de brukes feil 
eller gis til feil pasient. Det er derfor viktig å identifisere risikolegemidler og risikosituasjoner i 
legemiddelbehandlingen, slik at forebyggende tiltak kan iverksettes. En risikovurdering skal 
ligge til grunn for utarbeidelse av interne prosedyrer, opplæring og systemtiltak som f.eks 
bruk av dobbelkontroll og dokumentasjon i de daglige rutinene. 
 
Regionalt legemiddelforum har blitt orientert om og drøftet denne problemstillingen. Med 
bakgrunn i meldte alvorlige hendelser og påfølgende risikovurdering anbefaler RLF at tre 
legemiddelgrupper gis særskilt fokus. Det anbefales at spesifikke tiltak iverksettes for å 
forebygge nye alvorlige hendelser i forhold til følgende legemiddelgrupper: 

• Opioider 
• Antikoagulantia/antitrombosebehandling 
• Insulin 

 

Anbefalinger: 
 
Generelle tiltak: 

• Legemiddelsamstemming 
• Legemiddelgjennomgang 
• Gjentagelse og dokumentasjon ved muntlig ordinering 
• Engasjere pasienten i sin egen legemiddelbehandling  

 
Opioider 

• Bruk ampuller istedenfor hetteglass om mulig  
• Kun ha en styrke på lager evt. så få styrker som mulig. 
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• Bruk tabletter eller mikstur der det er mulig. 
• Ved bruk av plaster: viktig med gode rutiner for oversikt over antall plaster og 

utskifting av disse, oversikt over hvor plastrene har blitt satt (spesielt dersom det 
brukes andre plaster i tillegg til smerteplaster). 

• Alle må være godt kjent med håndtering av overdosering. 
• Utarbeide og implementere prosedyre for ordinering og overvåkning (eks fra OUS 

vedlagt). 
• Dobbeltkontroll ved bruk av flerdosebeholdere og omregning av dose ved endring av 

administrasjonsform. 
 
Antikoagulasjon / antitrombosebehandling 

• Vurder rutiner for kommunikasjon, ansvarsfordeling og dokumentasjon mellom 
operasjon/postop./sengepost. 

• Vurder retningslinjer for tromboseprofylakse. 
• Vurder seponeringsrutiner før operasjon og oppstartsrutiner etter operasjon (obs! Nye 

perorale antikoagulantia) 
• Signer daglig for Marevandosering etter pasientens INR verdi. 
• Før alle ordinasjoner i hovedkurve hvis tilleggsskjemaer benyttes. 
• Være ekstra nøye med egenkontroll ved forskrivning av styrke, spesielt ved utskriving 

av resepter (styrke av for eksempel Fragmin IE/ml kontra IE pr. sprøyte). 
 
Insulin 

• Ordiner insulin i E (allerede anbefalt i HSØ veilederen), spesielt dersom dose og 
enhet ikke er adskilt på kurven. 

• Være obs på navnelikhet mellom langtidsvirkende og korttidsvirkende insulin. 
• Dobbelkontroll ved istandgjøring og administrasjon av insulin dersom det benyttes 

hetteglass. 
• Etabler kontrollrutiner ved egenadministrering. 

 
Anbefalingene fra RLF foreslås oversendt alle foretakenes fagdirektører og 
legemiddelkomiteer for lokal implementering. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Jan Henrik Lund 
Leder 
Regionalt legemiddelforum Helse Sør-Øst 
 

 
 

 
 
 

 


