
 
 

Regionalt legemiddelforum Helse Sør Øst  

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

    

REFERAT 
 

 

Møte:  Regionalt legemiddelforum (RLF) 

Tid:  

09.12.16 

 Sted:  

 

Thon Hotel, Opera 

Til stede: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Marit Bjergaard, sykehusfarmasøyt, Lovisenberg 

Halfrid Waage, fagdirektør, Sykehuset Telemark HF (telefon) 

Andreas Undrun, økonom, Oslo universitetssykehus 

Per Wiik Johansen, overlege Oslo universitetssykehus HF 

Merethe Nilsen, sykehusfarmasøyt Diakonhjemmet 

Kjell Tore Myre, avd. sjef legemiddelhåndtering AHUS 

Michael Vester, spesialrådgiver, HSØ RHF 

Hans-Petter H. Johannessen, fagdirektør, Sykehusapotekene HF 

Kristin Jørgensborg, sykehusfarmasøyt, Sykehuset Innlandet HF 

Heidi Glosli, Regional repr. Kompetansesenter legemiddel og barn 

Kirsti Bjune, Fagdirektør Sunnaas sykehus 

Irene Kronkvist, Unio, konserntillitsvalgt, HSØ RHF  

Øystein Kyland, brukerrepresentant, HSØ RHF 

Arild Slettebakken, brukerrepresentant, HSØ RHF 

Jan Henrik Lund, overlege, Sykehuset Østfold HF, leder RLF 

Astrid Johnsen, fagutvikler Sykehusapotekene HF, sekretær RLF 

 

Kopi av 
referat:  

Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør, HSØ RHF 

HF-ADene 

Geir Bøler, kons.fagdirektør HSØ RHF 

Forfall: Mona Kulsveen Stainsby, spesialrådgiver innkjøp og logistikk, HSØ 

RHF  

Bjørn Søeberg, overlege Vestre Viken HF  

Remo Gerts, overlege, Sykehuset i Vestfold HF  

Per Engstrand, fagdirektør, Sørlandet Sykehus HF  

Bente Hayes, Innkjøpsdirektør legemidler (LIS) 

 

 

 

 

 

 

Referent: Astrid Johnsen – Sykehusapotekene HF 
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16-23 Planer for 2017 
 

 Regional legemiddelkomitekonferanse – 8.november. 

Programkomiteen fortsetter, Astrid bestiller lokaler i Oslo 

 

RLF møter våre 2017: 
- 8.mars  
- 9.juni 

Astrid sender innkalling i Outlook 

16-19 Styringsverktøy for H-reseptforskrivning: 

H-reseptrapport fra Sykehusapotekenes legemiddelstatistikk – nyttig 
styringsverktøy for oppfølging av forskrivningspraksis. v/Skule Ingeberg, SA 

Se vedlagte presentasjoner. 

- En økning på 53 % på H-resept siden 2015. Dette er innenfor 
rammebevilgningene gitt for nye legemiddelgrupper i 2016. 

- Det er dårligst byttegrad til biotilsvarende i region Helse Sør-Øst. 

SLS rapportene gir opplysninger om kostnadssted og ikke utskrivingssted. 
Nåværende rapporter har kilde, bransjeregisteret til Apotekforeningen. Denne er på 
fylkesnivå.  

 

Fra 1.1.2017 vil SLS få data fra HELFO rapportene. Disse vil inneholde: Rekvirent, 
pasientens kommune, legemiddel, refusjonskode og institusjon. Det vil derfor i løpet 
av våren bli gode muligheter for oppfølging av egen og andres forskrivningspraksis. 

 

Det er forøvrig ingen kobling mellom den elektroniske oppgjørsordningen og 
kodepraksis i foretakene.  

 

H-reseptrapport fra HELFO (elektronisk oppgjørsordning) – Hvordan kan den 
brukes? v/Halfrid Waage, ST og Astrid Johnsen, SA 

Se vedlagte presentasjon.  

Månedlige rapporter fra den elektroniske oppgjørsordningen vil bli et viktig 
styringsverktøy lokalt. Gir oversikt over egen og andres forskrivning. 

Hvordan sikres det at avtalespesialistene har mulighet for å følge opp LIS 
anbefalingene og riktig koding? 

LIS har fått i oppdrag å legge til rette for at vilkår og anbefalinger legge til rette i 
FEST- registeret. Dette arbeidet er ikke påbegynt. Det er usikkerhet om nåværende 
FEST løsning, e-resept og e-kurve er tilstrekkelig tilrettelagt for å synliggjøre slik 
informasjon (kilde: LIS)  

 

Sykehuset Telemark avsetter nå en farmasøytressurs til oppfølging med fokus på 
informasjon og opplæring, støtteverktøy og kontroll.  

 

Konklusjon: Det vil bli sendt ut H-reseptrapporter fra SLS. Adresselister til fag- og 
økonomidirektører i HSØ er oversendt til Skule Ingeberg. 

RLF anbefaler at Helse Sør-Øst styrker samarbeidet med regionens avtalespesialister 
angående kodeinfo, LIS anbefalinger og revisjoner og at det utarbeides en kobling 
mellom H-reseptforskrivning og kodepraksis. 
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16-21  Kjernejournal som kilde til samstemming av legemiddellister – Hvordan 
kan den brukes? v/Nina Refsum, direktoratet for e-helse   

 Se vedlagt presentasjon. 
 
Mange innbyggere i Helse Sør-Øst har fått opprettet kjernejournal. De siste skal 
opprettes i løpet av mars 2017. 

- Kritisk informasjon må legges inn manuelt i en strukturert standard. Dette kan 
kun registreres av lege. 

- Legemiddelinformasjon i Kjernejournal overføres fra 
Reseptformidleren(lagringstid 4 uker), og har en lagringstid på 3 år. 

- Legemiddelinformasjonen i Kjernejournal vil igjen være grunnlaget for 
legemiddelliste - LiB (2021) og videre inn i det det store arbeidet med «En 
innbygger- en journal» 

- Forskrivere av resepter må alltid slå opp i Reseptformidleren for å hindre 
dobbeltforskrivning og tilbakekalling av resepter ved endringer. Feil her 
generer feil i Kjernejournal. 

- E- læring og godkjenningsprøve ligger tilgjengelig i Læringsportalen i HSØ. 
- Alle oppslag i Kjernejournal loggføres - en ukes delay. 
- E-helse arbeider med en nasjonal prosedyre for bruk av kjernejournal og e-

resept. 
- Multidose i Kjernejournal: Pilot i Stavanger med M-25 melding. 

 
Konklusjon: «Alltid nyttig informasjon i Kjernejournal». Opplysningene i kjernejournal 
bør gjøres kjent i klinikkene og være et godt utgangspunkt for samstemming av 
legemidler pasienten bruker. Bruk av kjernejournal og e-resept bør fastsettes i lokale 
prosedyrer. Astrid sender ut den nasjonale prosedyren når den foreligger (januar 
2017).  Vedlagt er eksempel på prosedyre fra AHUS. 

16-20 Legemiddelmangel - aktuelt fra Nasjonalt senter 
legemiddelberedskap/sikkerhet v/Anne Markestad, SA 

Se vedlagte presentasjon. 

16-22 Orientering om:  
- Mandat for nasjonal arbeidsgruppe - Bruk av nye legemidler før MT 

v/Michael Vester, HSØ – utsettes til neste møte 
 

- Handlingsplan 2017 RLH v/Astrid Johnsen, SA – vedlagt. Det er tre nye 
deltager i RLH; Sunnaas, Lovisenberg og Diakonhjemmet. 
 

- Nye hjemmesider for Sykehusapotekene HF v/Astrid Johnsen, SA – 
Informasjon og lenker til RLF, RLH og Veileder i legemiddelhåndtering samt 
andre anbefalinger finner dere nå på sykehusapotekene.no /Fag og 
forskning/Nyttig for helsepersonell. 

16-24 Eventuelt 
- Høring fra HINAS ad hemmelige priser v/Andreas Undrun: Få svar fra 

helseforetak. Det oppfordres til å lese innspillene fra høringen 

- Forskningsstudier til barn v/Heidi Glosli: Det er nå satt av midler til 
legemiddelstudier. 

Neste møte i Regionalt legemiddelforum er  
Onsdag 8. mars 2017 kl.9.00-13.00 med lunsj 
i Sykehusapotekenes lokaler i Oslo City, Inngang 1 A 9 etg. 

http://intranet.tjenester.sapo/
http://www.hinas.no/index.php/hoeringer

