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Postboks 404  Telefaks: 62 58 55 01 
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   Org.nr. 991 324 968 
    

REFERAT 
 
 

Møte:  Regionalt legemiddelforum (RLF) 

Tid:  
18.12.15 

 Sted:  
 

Sykehusapotekene HF 
Oslo City 9 etg. 

Til stede: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remo Gerts, overlege, Sykehuset i Vestfold HF 
Bjørn Søeberg, overlege Vestre Viken HF 
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 
Kirsti Bjune, Fagdirektør Sunnaas sykehus  
Michael Vester, spesialrådgiver, HSØ RHF 
Per Engstrand, fagdirektør, Sørlandet Sykehus HF 
Hans-Petter H. Johannessen, fagdirektør, Sykehusapotekene HF 
Irene Kronkvist, Unio, konserntillitsvalgt, HSØ RHF  
Torkel Bache, brukerrepresentant, HSØ RHF 
Heidi Glosli, Regional repr. Kompetansesenter legemiddel og barn 
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   
Mona Kulsveen Stainsby, spesialrådgiver innkjøp og logistikk, HSØ 
RHF 
Arild Slettebakken, brukerrepresentant, HSØ RHF 

Referent: Astrid Johnsen – Sykehusapotekene HF 
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15-14 Erfaringer fra implementering av e-resept i sykehus – 
Tilbakekallinger/oppdateringer av Reseptformidleren, bruk av LiB, 
ekspedisjonsanmodninger med mer. 
v/Caroline Cappelen og Kirsten Sæbøe Nystuen, Divisjon e-helse i Hdir. 
 
Erfaringer fra Sykehusapoteket Lørenskog  
v/Ingvild Grendstad, avdelingsleder varesalg privat. 
Vedlagt er presentasjoner fra HDir og Sykehusapoteket Lørenskog. 
 
Reseptformidleren skal bare inneholde aktuelle resepter ift pasientens 
legemiddelbehandling! Behandlende lege skal alltid gjøre et oppslag i 
reseptformidleren og eventuelt tilbakekalle resepter på legemidler som ikke lenger 
skal brukes (ved endringer av behandling og/eller endringer i dose). 
HDir erfarer: 
Det er en stor økning i antall resepter som ikke er aktuelle i bruk lenger. Dette gir: 

• Økt risiko for dobbeltforskrivninger og utleveringer (pasienten tar gale 
legemidler). 

• Økt risiko for manglende medisinsk faglige vurderinger av nye forskrivninger 
(sett opp mot eksisterende data i RF) 

• Økt risiko for redusert datakvalitet i kjernejournal – redusert kvalitet i 
pasientbehandlingen 

 
Sykehusapotekene erfarer: 

• Lege har ikke laget en e- resept før pasienten kommer for å hente ut 
medisiner i apoteket. 

• Utfordringer med fullmakt når sykepleier henter legemidler på pasientens 
vegne. 

• Viktig at pasienter med resept på typiske sykehuslegemidler som f.eks 
legemidler uten markedsførings tillatelse, spesielle antibiotika, legemidler til 
barn, tuberkuloselegemidler, legemidler som skal tilberedes, legemidler på 
individuell søknad (1.mnd.regel) får disse med seg fra sykehusapoteket før 
avreise. Det er ikke alt som kan skaffes umiddelbart fra pasientens lokale 
apotek. 
 

Konklusjon: Når eResept implementeres i helseforetakene må man ha fokus på 
viktigheten av:  

• Tilbakekalling av resepter ved endringer i legemiddelbehandlingen.  
• Implementere hensiktsmessige rutiner for innhenting av pasientens samtykke 

(rutine ved innleggelse). 
• Bruk av funksjonaliteten LiB (Legemidler i bruk) for samstemming av 

legemiddellisten ved inn- og utskriving.  
• Utarbeide undervisningsmateriell som presiserer viktigheten av «Sist på 

ballen» prinsippet. 
• Inngå avtale med sykehusapoteket om pasientfullmakt. 
• Sikre legemiddelforsyningen av sykehusspesifikke legemidler ved utskriving 

fra sykehus. 
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15-15  Legemiddelmangel-Status  
v/Anne Markestad, rådgiver forsyningssikkerhet Sykehusapotekene HF 

 Se vedlagt presentasjon. 
 
«Just in time» prinsippet gjør mangelsituasjoner raskt kritisk. 
OUS utarbeider retningslinjer for smertebehandling uten bruk av ketobemidon. 
 
 
Konklusjon: RLF sender ut OUS retningslinjene på høring i HSØ og de tre andre 
helseregionene + barnettverket v/Heidi G. 
 

15-16 Antibiotikaforbruket i sykehus- hvordan kan dette følges opp? 
v/Skule Ingeberg, Sykehusapotekene HF 
Vedlagt presentasjon. 
 
Det er et nasjonalt mål å redusere bruk av bredspektret antibiotika med 20 % fra 
forbruket i 2012. Det er nå utarbeidet et dashboard med utgangspunkt i 
Sykehusapotekenes salgsstatistikk. Her vises forbruk i DDD av antibiotika totalt og 
bredspektret antibiotika på tre nivåer: nasjonalt, regionalt og HF, mot målsatt nivå. 
Oversikten gjøres tilgjengelig på www.antibiotika.no og kan nås av alle som er 
interessert. Denne oppdateres tre ganger årlig. 
 
Konklusjon: Et nyttig verktøy for å følge med utviklingen. Spørsmål og innspill kan 
rettes til Skule Ingeberg, skule.ingeberg@sykehusapotekene.no. 

15-17 Regional legemiddelkomitekonferanse 2016- Hvor? Når? Tema? 
v/Astrid Johnsen, Sykehusapotekene HF 

 Gode tilbakemeldinger fra årets konferanse. 
 
Konklusjon: 
RLF arrangerer en konferanse også i 2016 med hovedtema antibiotika i sykehus. 
Astrid tar kontakt med Dag Berild og avtaler aktuell dato i uke 45 (onsdag 9. 
november). Øvrig programkomite er Per W. J, Per E, Kjell Tore M, Halfrid W. og 
Astrid J. Konferansen flyttes til Oslo.  

15-18 Felles støtteverktøy og byttelister i HSØ? – Hva gjøres i OUS? 
 v/Malin Davidsson, Sykehusapoteket Oslo, tjenesteavdelingen 

 Sykehusapotekene i Oslo utarbeider på oppdrag fra OUS en rekke nyttige 
støtteverktøy for helsepersonell. Dette er i daglig bruk, og sparer mye tid for 
spesielt sykepleiere. Eksempler er blandbarhet- og forlikelighetstabeller, 
knuseliste, monitorering- og bytteliste. Alle helseforetak vil ha nytte av dette, 
men det er krevende å vedlikeholde slike lister. De må være oppdaterte hvis 
de skal ha optimal nytteverdi. 
 
Konklusjon:  
Per W. J. utarbeider et saksgrunnlag til fagdirektørmøte med forslag om et 
spleiselag mellom helseforetakene på ekstra ressurser til vedlikehold av felles 
støtteverktøy. 

http://www.antibiotika.no/
mailto:skule.ingeberg@sykehusapotekene.no
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15-19 Orienteringssaker 

 RHF v /Michael Vester, spesialrådgiver HSØ RHF 
- Aktuelle legemiddelsaker i RHF 
Det overføres flere helseforetaks finansierte legemidler. Retningslinjer for 
forskrivning av hepatitt C- legemidler er under arbeid. 
RLH v/Astrid Johnsen: 
- Handlingsplan RLH - Oppdatering av e-læringskurs og basiskurs, 
tema fellesrevisjon 2016 
- Nettverkssamling 2016 – 21.april 2016, OUS, Rikshospitalet 
 

15-20 Møtedatoer 2016: 
Onsdag 2.mars kl.9-13, Sykehusapotekene 
Onsdag 8.juni kl.9-13, Møtesenteret HSØ, Grev Wedel 

15-21 Eventuelt 
Nytt Læringsnotat fra Meldeordningen, Kunnskapssenteret:  
Parenteral ernæring - en kompleks behandling 
 

Neste møte i Regionalt legemiddelforum er  
Onsdag 2.mars 2016 kl.9.00-13.00 med påfølgende lunsj 
i Sykehusapotekenes lokaler i Oslo City, Inngang 1 A 9 etg. 


