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Tid: 14.03.18  Sted:  
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Anne Marit Bjergaard, sykehusfarmasøyt, Lovisenberg 

Per Wiik Johansen, overlege Oslo universitetssykehus HF 

Kristine Olsen for Merethe Nilsen, farmasøyt 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 

Per Engstrand, fagdirektør, Sørlandet Sykehus HF 

Bjørn Søeberg, overlege Vestre Viken HF 

Michael Vester, spesialrådgiver, HSØ RHF  

Arild Slettebakken, brukerrepresentant, HSØ RHF 

Heidi Glosli, Regional repr. Kompetansesenter legemiddel og barn 

Remo Gerts, overlege, Sykehuset i Vestfold HF  

Anne Helen Ognøy for Bente Hayes, Sykehusinnkjøp (LIS)  

Halfrid Waage, fagdirektør, Sykehuset Telemark HF  

Irene Kronkvist, Unio, konserntillitsvalgt, 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 

Jan Frich, direktør for medisin og helsefag HSØ RHF 

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

RHF  

Øystein Kyland, brukerrepresentant, HSØ RHF 

 

 

 

 

 

 

Referent: Astrid Johnsen – Sykehusapotekene HF 
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18-1 

 

Etablering av Regionalt kostnadsutvalg (RLK) v/Jan Henrik Lund 

Underutvalget har behov for en leder for RLK. 
Astrid Johnsen, Sykehusapotekene kan påta seg sekretærrollen. 
Det er ønskelig at underutvalget samles til sitt første ordinære møte i april/mai 
 
Konklusjon: 
Jan Henrik forespør Marit Kise, AHUS som leder for RLK. 
SiV og VV sender inn navn på aktuell deltager til Astrid. 
 

18-2 Legemiddelhåndtering på poliklinikker og dagenheter- oppsummering 
fellesrevisjon 2017 v/Astrid Johnsen 
 

Vedlagt presentasjon (foreløpige resultater). 

 

52 revisjoner er utført ved ulike poliklinikker og dagenheter ved 6 helseforetak. 

Oppsummeringen gir et samlet statusbilde, men de lokale revisjonsrapportene er et 

bedre grunnlag for eventuelle tiltak ved den enkelte poliklinikk/dagenhet.  

Oppsummert er et gjennomgående forbedringspunkt å sikre ordinering, istandgjøring, 

kontrollrutiner og dokumentasjon, slik at legemiddelbehandlingen til den enkelte 

pasient er sporbar. 

 

Tema for felles legemiddelrevisjon i 2018: 

 Tromboseprofylakse og perioperativ håndtering av antikoagulasjon i 
Sykehusapotekene HF  

 Aksjonspunkter fra «Plan for medisinfri behandling» i Helse sør-øst RHF 

 

Konklusjon: 

Endelig oppsummering og presentasjon sendes ut når denne er kvalitetssikret av 

deltagenen foretak. 

Eventuelle ønsker til regionale tiltak som oppfølging av legemiddelrevisjonen meldes 

til RLH v/Astrid. 

RLH ønsker også innspill til revisjonstema for 2019. Lokale avviksmeldinger og 

identifiserte risikoområder er viktige grunnlag for aktuelle revisjonsområder. 

 

18-3 Legemiddelmangel – Status og informasjonskilder v/Anne Markestad 
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Vedlagt presentasjon. 
 
Hjemmesiden til Nasjonalt senter for legemiddelmangel og beredskap i 
spesialisthelsetjenesten (mangelsenteret) ligger innunder OUS. 
På siden finner man bl. annet oversikt over: Viktigste mangler og Oppdatert liste over 
legemiddelmangler og anbefalinger. 
Oppdatert liste over legemiddelmangel og anbefalinger er organisert etter 
ukenummer, hvor ny informasjon legges fortløpende. Informasjon om det enkelte 
legemiddel ligger som en pdf fil. Det er ingen søkefunksjon slik at en må skrolle 
nedover siden for å finne aktuelt legemiddel. 
Informasjon om avregistrerte legemidler inneholder også opplysninger om uregistrerte 
legemidler. 
 
Sykehusapotekene får tilsendt en månedlig logistikkmail som gir oversikt over 
lagerbeholdning og forventet levering. 
 
Oppdatert informasjon (excel) fra Legemiddelverket finnes på: 
https://legemiddelverket.no/legemiddelmangel 
 

18-4 Orienteringssaker 

https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nasjonalt-senter-for-legemiddelmangel-og-legemiddelberedskap-i-spesialisthelsetjenesten
https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nasjonalt-senter-for-legemiddelmangel-og-legemiddelberedskap-i-spesialisthelsetjenesten
https://legemiddelverket.no/legemiddelmangel
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Bruk av nye legemidler i offentlige sykehus før MT v/Michael Vester, HSØ: 

Nasjonale retningslinjer er behandlet i Beslutningsforum og vedtatt innført. 

Retningslinjen ligger på hjemmesiden, nyemetoder.no:  

https://nyemetoder.no/Documents/Om%20systemet/vedlegg%204%20LMI-

Forel%C3%B8pige%20innspill%20til%20reviderte%20nasjonale%20retningslinjer.PD

F 

Retningslinjen gjelder for legemidler som er oppført på en egen liste. Denne 

vedlikeholdes av Legemiddelverket.  

Etter 1.mai 2018 skal det inngås en standardavtale (Vedlegg 1 i retningslinjen) for 

legemidlene på listen som ikke er ledd i en godkjent klinisk studie.  

 

Fra Oppdrag og Bestilling 2018 v/Hans-Petter H. Johannesen, SA: Vedlagt 

presentasjon. 

Oppdrag innen legemiddelområdet ligger i vedlagte presentasjon fra Hans-Petter. 

Noen stikkord for samarbeid mellom sykehus og sykehusapotek: 

 Tiltak for å redusere feilmedisinering i trå med pasientsikkerhetsprogrammet, 
Samstemming av legemiddellister» og «Trygg utskrivning». 

 Implementering av Forfalskningsdirektivet. For sykehus: Legemidler med 
direkteleveranser fra grossist. 

 Legemiddelberedskap og legemiddelmangel. 

 Oppfølging av behandlingsretingslinjer og innkjøpsavtaler. Sykehusapotekene 
har opprettet en stilling som skal kunne bistå i arbeidet. 

 Legge til rette for utvikling av lukket legemiddelsløyfe. 
 

Fra RLH v/Astrid Johnsen:  
e-læringskurs innen legemiddelområdet: 

 Som oppfølging av internrevisjonen i 2016; Legemiddeltilberedning i sykehus 
er det nå utarbeidet et e-læringskurs som nå er tilgjengelig i Læringsportalen. 
E-læringskurset Legemiddeltilberedning i sykehus beskriver og viser hvordan 
legemiddeltilberedning skal utføres.  
Kunnskap om aseptisk arbeidsteknikk er viktig både for å beholde kvaliteten 
på sterile legemidler til injeksjon og infusjon og for et trygt arbeidsmiljø. 
Målgruppen for kurset er alle som tilbereder legemidler i sykehus. 

 Basiskurset i legemiddelhåndtering er revidert. Endringer er gjort både i 
design, innhold og lengde. RLH vil i 2019 på ny gjennomgå dette kurset i 
forbindelse med at e-kurve og lukket legemiddelsløyfe implementeres i 
sykehusene.  

 Kurs i væsketerapi og samstemming er under arbeid i 2018. 
 

Nettverkssamling legemiddelhåndtering 11. april: 

 Invitasjon med program er sendt ut. Påmeldingsfrist 20.mars. SiV er vertskap. 

18-5 Bruk av H-reseptlegemidler i sykehus v/Astrid Johnsen 
 

https://nyemetoder.no/Documents/Om%20systemet/vedlegg%204%20LMI-Forel%C3%B8pige%20innspill%20til%20reviderte%20nasjonale%20retningslinjer.PDF
https://nyemetoder.no/Documents/Om%20systemet/vedlegg%204%20LMI-Forel%C3%B8pige%20innspill%20til%20reviderte%20nasjonale%20retningslinjer.PDF
https://nyemetoder.no/Documents/Om%20systemet/vedlegg%204%20LMI-Forel%C3%B8pige%20innspill%20til%20reviderte%20nasjonale%20retningslinjer.PDF
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 Det er fra flere hold etterspurt praksis for bruk av pasientadministrerte H-

reseptlegemidler når pasienten er innlagt i sykehus. Problemstillingen ble drøftet med 

bakgrunn i utsendt saksnotat. 

 

Konklusjon: 

Helseforetaket er ansvarlig for all legemiddelbehandling som gis i forbindelse med et 

sykehusopphold. Det er derfor viktig at problemstillingen drøftes i eget foretak, både 

med tanke på pasientsikkerhet, ansvar og samfunnsøkonomi. Aktuelle 

løsningsforslag og vurderinger er gitt i saksgrunnlaget. 

 

18-6 Legemiddelhåndtering i ambulanse v/Halfrid Waage, ST 

 Ambulansepersonell har etter opplæring gitt bemyndigelse til å ordinere etter 

prosedyre prehospitalt samt istandgjøre og administrere de aktuelle legemidlene som 

er satt på en sertifiseringsliste.  

Hva når ambulansepersonell blir satt til å håndtere andre legemidler som de ikke har 

opplæring eller er sertifisert til? Hvem er ansvarlig om noe ikke går som det skal? 

 

Det er noe ulik praksis mellom helseforetakene. Å sende med kvalifisert personell er 

ressurskrevende over større avstander. Bør sertifiseringslistene og opplæring av 

ambulansepersonell utvides? 

 

Konklusjon: 

RLH v/Astrid etterspør sertifiseringslister fra helseforetakene.  

Listene vurderes og eventuelt utvides med tanke på å få en mer enhetlig praksis 

innen regionen. RLF forelegger problemstillingen for Fagråd prehospitale tjenester og 

akuttmottak v/ leder Terje Strand OUS HF. 

 

18-7 Eventuelt 
 

 Aktuelt v /Hans-Petter H. Johannesen: 

Helseforetakenes utviklingsplaner 2035: Legemiddelområdet er fraværende i de 

planen som til nå er sendt på høring. 

Enhetspriser for legemidler: Rapport er ute på høring. 

 

Årsrapport 2017: Sendes til HSØ RHF 

 

Regional legemiddelkomitekonferanse 7.november 2018: 

Programkomite oppnevnt: Per Wiik Johansen, Per Engstrand, Halfrid Waage og Kjell 

Tore Myre. Sekretær Astrid Johnsen. 

Fint med innspill til aktuelle tema. Arbeidet starter i mai/juni 2018. 

 

Neste møte i Regionalt legemiddelforum er tirsdag 15. mai 
2018 kl.9.00-13.00 med lunsj 
i Sykehusapotekenes lokaler i Oslo City, Inngang 1 A 9 etg. 


