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Anne Marit Bjergaard, sykehusfarmasøyt, Lovisenberg 

Andreas Undem, økonom, Oslo universitetssykehus 

Per Wiik Johansen, overlege Oslo universitetssykehus HF 

Kristine Olsen for Merethe Nilsen, sykehusfarmasøyt 

Diakonhjemmet 

Kjell Tore Myre, seniorrådgiver og legemiddelkoordinator, AHUS 

Hans-Petter H. Johannessen, fagdirektør, Sykehusapotekene HF 

Kristin Jørgensborg, sykehusfarmasøyt, Sykehuset Innlandet HF 

Kirsti Bjune, Fagdirektør Sunnaas sykehus 

Irene Kronkvist, Unio, konserntillitsvalgt, HSØ RHF  

Mona Kulsveen Stainsby, spesialrådgiver innkjøp og logistikk, HSØ 

RHF  

Per Engstrand, fagdirektør, Sørlandet Sykehus HF 

Bjørn Søeberg, overlege Vestre Viken HF 

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: Remo Gerts, overlege, Sykehuset i Vestfold HF  

Bente Hayes, Innkjøpsdirektør legemidler (LIS) 

Halfrid Waage, fagdirektør, Sykehuset Telemark HF  

Øystein Kyland, brukerrepresentant, HSØ RHF 

Michael Vester, spesialrådgiver, HSØ RHF  

Arild Slettebakken, brukerrepresentant, HSØ RHF 

Heidi Glosli, Regional repr. Kompetansesenter legemiddel og barn 

 

 

 

 

Referent: Astrid Johnsen – Sykehusapotekene HF 
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17-6 «Klinisk farmasi – et viktig bidrag til pasientsikkerheten», en standard for 
Tjenesten klinisk farmasi i Sykehusapotekene HF.v/Elin Trapnes, SAO/FI 

Vedlagt presentasjon og standard. 
 
En beskrivelse av oppgaver som inngår i Tjenesten klinisk farmasi, anbefalinger og 
prioriteringer. 
 
Den første læreboken i klinisk farmasi er nå tilgjengelig: «Klinisk farmasi- en lærebok» 
ISBN:978-82-450-2009-0 
 
Konklusjon: 
Standarden bør brukes som et grunnlag for bestilling og kommunikasjon med lokalt 
sykehusapotek ved etablering av klinisk farmasi. 

17-7 Tilberedning av legemidler i sykehus v/Espen Gleditsch og Synnøve 
Bergheim, SAO/OUS 

Vedlagt presentasjoner. 

 

I henhold til Legemiddelhåndteringsforskriften § 8, skal risikovurderinger 

gjennomføres for tilberedning av legemidler i sykehus.  

I OUS er dette gjennomført på overordnet nivå. På enhetsnivå er det utarbeidet en 

prosedyre og sjekkliste, se ehåndboken.ous: Prosedyre og Sjekkliste 

Andre tiltak som oppfølging av fellesrevisjon 2016, Tilberedning av legemidler på 

post: 

 Opplæring i aseptisk teknikk og god arbeidsflyt 

 «Impala»- et implementeringsprosjekt – pilot på barne- og ungdomsklinikken 

 Tiltaksplan for renhold og ryddighet på medisinrom 

 Undervisning av leger og sykepleiere 

 

Anbefaling: Jo, dårligere lokaler og komplekse tilberedninger - jo, bedre 

arbeidsteknikk. 

 

Nytt Læringsnotat: Infeksjon etter injeksjon i øyet 

 

Konklusjon: 

Eksempel til oppfølging lokalt. 

 

17-8  Tema for felles legemiddelrevisjon 2018 v/Astrid J, SA 

http://ehandboken.ous-hf.no/folder/138
http://ehandboken.ous-hf.no/document/116679
http://ehandboken.ous-hf.no/document/117330
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1332/Laeringsnotat_oyeinfeksjon.pdf
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Forslag fra RLH ble diskutert: 
Somatikk: 

 Insulin og Tromboseprofylakse, etterlevelse av nasjonale faglige retningslinjer 
og interne prosedyrer ved HFet. (Risikolegemidler) 

 Opplæring legemiddelhåndtering (ansvar virksomhetsleder, den ansattes plikt 
til å holde seg oppdatert, oppfølging og dokumentasjon av gjennomført 
opplæring mm).  

Psykisk helse og rus: 
SYV AKSJONSPUNKTER FRA PLAN FOR MEDISINFRI BEHANDLING I HELSE 
SØR-ØST RHF  
1)  Alle pasienter skal så langt det er mulig og forsvarlig, kunne velge mellom ulike 
behandlingsalternativer, også medisinfri behandling.  
2) Medisinering av normale livsproblemer bør unngås.  
3)  Psykofarmaka skal bare forskrives på god indikasjon, og seponeres dersom 
effekten uteblir.  
4) Dersom doseringen overskrider WHOs anbefalinger (definerte døgndoser), 
må dette begrunnes.  
5) Bivirkninger skal monitoreres systematisk.  
6) Leger plikter å holde seg oppdatert innenfor psykofarmakologi.  
7) Psykofarmakabruk bør registreres ved det enkelte sykehus og sammenliknes 
med andre sykehus.  
 
Vedtak: 
Tema i 2018 
Somatikk: Insulin og Tromboseprofylakse, etterlevelse av nasjonale faglige 
retningslinjer og interne prosedyrer ved HFet. (Risikolegemidler) 
Psykisk helse og rus: Implementering og etterlevelse av aksjonspunkter i HSØ 
- Psykofarmaka skal bare forskrives på god indikasjon, og seponeres dersom effekten 
uteblir.  
- Dersom doseringen overskrider WHOs anbefalinger (definerte døgndoser), må dette 
begrunnes.  
- Bivirkninger skal monitoreres systematisk.  
- Psykofarmakabruk bør registreres ved det enkelte sykehus og sammenliknes med 

andre sykehus. 
 
Astrid utarbeider veileder og rapportmal. Internrevisjonene tilbys helseforetakene i 
2018, og bør inngå i helseforetakets revisjonsplan. 

17-9 Mandat Regionalt legemiddelkostnadsutvalg v/Andreas Undem, OUS 
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Det ble avhold en nettverkssamling 13.juni med 29 deltagere. 

 

Forslag til mandat ble diskutert. 

Innspill: 

 Se utvalget i sammenheng med andre nettverk nasjonalt og regionalt (H-
resept forvaltningsråd HDir og kodenettverk for kodepersonell HDir). 

 Oppdrag fra HOD til RHF, Anne Ognøy og Michael Vester arbeider med en 
rapport om raskere bytte til rimeligere behandling. 

 Alle HF bør være representert i utvalget og tverrfaglig sammensatt. 

 Ikke bare fokus på H-reset og økonomi, men høykostlegemidler og fag. 
 

Mandat for utvalget er å arbeide med felles tiltak for bedre kostnadskontroll med økte 

utgifter til legemidler i sykehus og sikre riktige inntekter gjennom ISF finansieringen. 

 

Konklusjon: 

Andreas Undem, reviderer mandatet og sender dette ut på høring til RLF deltagere. 

Alle vurdere en aktuell deltager fra sitt HF i utvalget.  

17-10 Lukket legemiddelsløyfe – Pilot fra SØ v/Rune Kristiansen, SØ 
 

 Vedlagt presentasjon. 

 

Sykehuset er nå på god vei mot Lukket legemiddelsløyfe. Fortsatt utfordringer mhp 

registerdata og kurve (MV) som ikke er rettelagt for strekkoder på ulike nivåer, 

omfang av endoser, integrasjon mellom kurve(MV) og lagerstyring (Delta), gode og 

enhetlige arbeidsprosesser og bedre mobile løsninger. 

Utrulling i SØ vil forutsette økt omfang av endoser, bedre mobile løsninger og 

standardiserte arbeidsprosesser. 

 

Konklusjon: 

Det utarbeides en anbefaling fra RLF til adm.dir i RHF om viktigheten av utvikling av 

registerdata for legemidler i spesialisthelsetjenesten. 

17-11 Legemiddelmangel v/Anne M 

 Vedlagt presentasjon.  

 

 Stadig økning i antall mangler. 

 Økt mangel på viktige legemidler må vurderes ved beregning av 
beredskapslager (OUS: 3-4 ukers lager av viktige legemidler). 

 Mangelsenteret vil lansere en hjemmeside i løpet av høsten 2017. 

 

Konklusjon: 

Følges opp lokalt med gode prosesser for informasjon og involvering av fagmiljøer. 

17-12 Orientering 
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 RLF konferanse 8.november 2017: Husk påmeldingsfrist 10.oktober 

 

Fargemerking – ISO standard: NS 7400:2017. Omhandler ikke bare fargemerking, 

men utforming av etiketter til tilsetninger og opptrekk. 

 

Datakilder for legemiddelinformasjon til helsepersonell: Frist for tilbakemelding 

15.september. Direktoratet ønsker fortrinnsvis tilbakemelding på hvilke kilder som er 

tilgjengelig, hva som savnes, eventuelt detaljeringsnivå. Også en anledning til å gi 

innspill til informasjon som bør ligge tilgjengelig når forordning og rekvirering skjer 

elektronisk.  

 

Konklusjon: 

RLH v/Astrid reviderer anbefaling for merking og fargemerking. 

 

17-13 Eventuelt 
Forslag til agenda 6.desember: 
 

 Beredskapslager i sykehus, eksempel fra OUS? 

 Antibiotika styringssystem-status, HSØ? 

 Læringspunkter fra revisjon om etterlevelse av H-reseptlegemidler og 
legemidler besluttet i beslutningsforum, Anders Ledsaak Nordlund, 
konsernrevisjonen. 

 Procalcitonin kan bidra til å redusere ab-bruk – beslutningsstøtte for 
oppstart og seponering, Dag Berild. 

 Strategi for legemiddelleveranse i lukket legemiddelsløyfe- anbefalinger 
fra en arbeidsgruppe i HSØ ledet av Elisabeth Arntzen. 

 Metavision- funksjonalitet for forordning, klargjøring og utdeling, 
prosjektet? 
 

NB! Fint med tilbakemeldinger om ønsker for neste møte! 

Neste møte i Regionalt legemiddelforum er  
onsdag 6. desember 2017 kl.9.00-13.00 med lunsj 
i Sykehusapotekenes lokaler i Oslo City, Inngang 1 A 9 etg. 


