
 
 

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:  

09.09.15 

 Sted:  

 

Helse Sør-Øst, møtesenter 

Grev Wedel 5 

Til stede: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remo Gerts, overlege, Sykehuset i Vestfold HF 

Bjørn Søeberg, overlege Vestre Viken 

Anne Marit Bjergaard, sykehusfarmasøyt, Lovisenberg 

Halfrid Waage, fagdirektør, Sykehuset Telemark HF (telefon) 

Andreas Undrun, økonom, Oslo universitetssykehus 

Kjell Tore Myre, avd. sjef legemiddelhåndtering AHUS 

Per Wiik Johansen, overlege Oslo universitetssykehus HF 

Merethe Nilsen, sykehusfarmasøyt Diakonhjemmet 

Mona Kulsveen Stainsby, spesialrådgiver innkjøp og logistikk, HSØ 

RHF 

Kirsti Bjune, Fagdirektør Sunnaas sykehus  

Michael Vester, spesialrådgiver, HSØ RHF 

Per Engstrand, fagdirektør, Sørlandet Sykehus HF 

Hans-Petter H. Johannessen, fagdirektør, Sykehusapotekene HF 

Arild Slettebakken, brukerrepresentant, HSØ RHF 

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 

HF-ADene 

Alice Beate Andersgaard, fagdirektør HSØ RHF 

Forfall: Christian Fossum, Sykehuset Innlandet HF  

Torfinn Aanes, adm leder, LIS   

Torkel Bache, brukerrepresentant, HSØ RHF 

Heidi Glosli, Regional repr. Kompetansesenter legemiddel og barn 

 

Referent: Astrid Johnsen – Sykehusapotekene HF 
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15-7 Læringsnotat- Uønskede hendelser med metotrexat i sykehus  
v/Kristin Klem, Meldeordningen Kunnskapssenteret 

Vedlagt er presentasjoner fra Kunnskapssenteret. 

 

Meldeordningen utarbeider læringsnotat som et bidrag til læring på tvers av 
virksomhetene og for å forebygge tilsvarende feil. 

Læringsnotatet finner du i sin helhet her 

 

Flest feil skjer ved overføring av legemiddelinformasjon (inn og utskrivning) og i 
ordineringsprosessen. 

En kortversjon av læringsnotatet kan brukes i opplæring eller f.eks som et oppslag på 
medisinrom. 

 

Metotrexat er et cytotoksisk legemiddel og kan gi livstruende reaksjoner. Det er derfor 
viktig å inneha god kunnskap og sikre rutiner ved både peroral -og parenteral bruk. 

 

Ytterpakningene av Metotrexat tabletter blir nå påført »skal ikke tas daglig» 

 

Konklusjon: Viktig at e-resept og elektroniske kurver kan støtte riktig dosering av 
peroral Metotrexat. Astrid undersøker om dette er ivaretatt.  

 

15-9  Ordinering av legemidler etter prosedyre – hvordan forstår vi 
rundskrivet? v/Astrid Johnsen, Fagutvikler Sykehusapotekene HF 

 Vedlagt presentasjon. 
 
Ordinering av legemidler etter prosedyre er en unntaksordning og virksomhetsleder 
må vurdere aktuelle situasjoner. 
 
Dette temaet presenteres også på den Regionale Legemiddelkomitedagen 
11.november 
 

15-8 Botox saken ved UNN og kartlegging av rutiner i HSØ v/Per Engstrand, 
fagdirektør Sykehuset Sørlandet 

Vedlagt presentasjon. 

 

Alle helseforetak i HSØ har forsvarlige prosedyrer og rutiner. Helsepersonellet har 

gode kunnskap om smittevern.  

15-10 Legemiddelmangel-Status v/Anne Markestad, rådgiver 
forsyningssikkerhet Sykehusapotekene HF 

http://www.kunnskapssenteret.no/publikasjoner/uonskede-hendelser-med-metotreksat-i-sykehus-kan-de-forebygges
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 Presentasjon vedlagt. 

Viktig at helseforetakene har god rutiner for å følge opp når forsyningssvikt 

identifiseres. Forventer nye mangler innen antibiotika som igjen kan kreve strenge 

prioriteringer mellom pasientgrupper. 

 

Det er foreslått økte ressurser til det regionale arbeidet, 

(2 x 50 % lege + 2 x 50 % farmasøyt). 

4.november 2015, Temamøte om legemiddelmangel – Helsedirektoratet 

 

Konklusjon: 

Legemiddelmangel tas inn som et fast punkt på RLF møtene. 

15-11 Orienteringssaker 
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 HSØ RHF- v/Michael Vester  
- Journaldokumentasjon kliniske farmasøyter: Som en oppfølging av 

anbefalinger fra fagdirektørforumet ad dokumentasjonsparaksis for kliniske 
farmasøyter, foreligger det nå en rapport med juridiske betraktninger, anbefalt 
løsning, avtalemal og verktøy. Rapporten med vedlegg sendes i egen mail. 
 

- Bruk av legemidler i sykehus som er under metodevurdering: 
Metoder og medikamenter som er under metodevurdering på nasjonalt nivå 
skal ikke brukes i helseforetakene/sykehusene. 
Oversikt over alle medikamenter og metoder som er til vurdering/har vært til 
vurdering og beslutninger framkommer på nettsiden: https://nyemetoder.no/ 
To områder hvor det kan søkes unntak: 
1.      Enkeltpersoner 
Beslutninger, om unntak for å ta i bruk metoder som er under 
metodevurdering for enkeltpasienter, fattes av fagdirektør på det enkelte 
helseforetak. Kopi av vedtaket uten person-identifiserbare opplysninger 
sendes fagdirektør ved det regionale helseforetaket. 
. 
2.      Pasientgruppe 
Søkes det unntak for en gruppe pasienter skal søknaden komme linjevei via 
fagdirektør i helseforetaket. Disse søknadene må være ledelsesforankret. 
Søknaden behandles i det interregionale fagdirektørmøtet. 
 
Det arbeides med prosedyrer for dette som vil bli lagt ut på nettsiden  
https://nyemetoder.no/ 
 
Konklusjon 
System for nye metoder er helt avhengig av at klinikere er lojale til 
retningslinjene som er utarbeidet.  HSØ RHF ber om at klinikerne følger opp. 
Nye problemstillinger dukker stadig opp som må tas underveis. Viktig at 
HF/sykehus spiller inn etter hvert slik at vi kan samordne i alle regionene. 
Det er viktig for å sikre pasienter lik tilgjengelighet av behandling uavhengig av 
helseforetak. 
 

- Legemiddelberedskap status: Rapport foreligger og sendes i egen mail. 
Legemiddelkomitéene er viktige for videre oppfølging. 

        

Sykehusapotekene v/Hans-Petter H. Johannessen: 
- Nasjonal antidotoversikt: TønSys gir i dag lageroversikt over egne og andre 

HFs legemiddellager og hvor de kan finnes. Den nasjonale antidotoversikten 
vil gi informasjon om lager av antidoter i andre helseregioner. Denne 
oppdateres en gang årlig på bakgrunn av innrapportert lagerhold. Planlagt 
publisering: desember 2015. Presentasjon vedlagt. 

 

RLH v/Astrid Johnsen 
- Status, Veileder Legemiddelhåndtering i HSØ: Det er gjennomført en 

høring av vedlegg 2 via lokale legemiddelkoordinatorer i HF og 
tjenestefarmasøyter i Sykehusapotekene. 

Konklusjon: RLF får veilederen med vedlegg på høring og til endelig  

godkjenning i løpet av september/oktober. Veilederen vil deretter sendes som 

anbefaling til HSØ RHF. 
- Program legemiddelkomitekonferansen: Invitasjon og program sendes ut i 

løpet av uken. Påmeldingsfrist 1.oktober.  
Konklusjon: Alle følger opp aktuelle deltagere. 

 

https://nyemetoder.no/
https://nyemetoder.no/
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15-12 Legemiddelleveranse i lukket legemiddelsløyfe-arbeidsgruppe i HSØ 
v/Astrid Johnsen 
 Valg av elektronisk identifiserbare endoser – årets LIS avtaler  
v/Anne Dyvesveen, fagutvikler varesalg Sykehusapotekene 
 

 Vedlagt er presentasjoner. 
 
Fremtidens legemiddelleveranse i sykehus har nye muligheter med innføring av en 
elektronisk legemiddelkurve. En arbeidsgruppe i HSØ er satt ned for å vurdere ulike 
løsninger og gi en anbefaling for helseregionen. Å sikre legemiddelbehandling og -
håndtering i digitale kontroll -og dokumentasjonssystemer er en regional målsetning. 
 
For å kunne påvirke legemiddelindustrien slik at de i større grad levere elektronisk 
identifiserbare legemidler på enhetsnivå, er det viktig at det gjøres valg i årets LIS- 
tilbud som «premierer» firmaer som tilfredsstiller dette ønske. Selv om behovene på 
kort sikt ikke er der, er det viktig og allerede nå gi signaler som stimulerer til økt 
leveranse. Implementering av Medikamentell Kreft Behandlingssystem i regionen vil 
også baseres på en elektronisk identifisering. 

15-13 Eventuelt 

Læringsnettverk- samstemming av legemiddellister HSØ: 25.november 2015. 

Miljø og legemidler – se Janusinfo 

Relis Sør-Øst tilbyr lokalundervisning-se RELIS 

 

Meld deg på Regional legemiddelkomitekonferanse 
11.november 2015. 
 
Neste møte i Regionalt legemiddelforum er  
18.desember 2015 kl.9.00-12.00 med påfølgende lunsj 
i Sykehusapotekenes lokaler i Oslo City, Inngang 1 A 9 etg. 


