
 
 

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:  
30.09.16 

 Sted:  
 

Sykehusapotekene HF 
Oslo City 9 etg. 

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 
Per Engstrand, fagdirektør, Sørlandet Sykehus HF 
Hans-Petter H. Johannessen, fagdirektør, Sykehusapotekene HF 
Kristin Jørgensborg, sykehusfarmasøyt, Sykehuset Innlandet HF 
Irene Kronkvist, Unio, konserntillitsvalgt, HSØ RHF  
Øystein Kyland, brukerrepresentant, HSØ RHF 
Arild Slettebakken, brukerrepresentant, HSØ RHF 
Bente Hayes, Innkjøpsdirektør legemidler (LIS) 
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: Torfinn Aanes, adm leder, LIS   
Mona Kulsveen Stainsby, spesialrådgiver innkjøp og logistikk, HSØ 
RHF  
Bjørn Søeberg, overlege Vestre Viken HF  
Heidi Glosli, Regional repr. Kompetansesenter legemiddel og barn 
Remo Gerts, overlege, Sykehuset i Vestfold HF  
Kirsti Bjune, Fagdirektør Sunnaas sykehus 
 
 
 

Referent: Astrid Johnsen – Sykehusapotekene HF 
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16-10 MKB (Medikamentell KreftBehandling), regional løsning. Hvordan vil 

standardiserte kurdefinisjoner legge føringer for LIS-valg 2017.  
v/ Liv Hatlelid, SA 
Se vedlagte presentasjon.  
Det utarbeides felles regionale kurdefinisjoner som legges i et kurbibliotek. Alle HFer 
representert i et fagnettverk som  standardiserer og sikrer samme innhold i definerte 
kurer (generiske navn). I produksjonsdelen av løsningen (sykehusapoteket) velges 
aktuelt preparat etter en plukkliste. 
 
Vedlikeholdsavtale på Cytodose går dette året. Berørte parter (ST, SI, AHUS og 
OUS) samordner forlengelse av avtalen. 

 
Konklusjon: For 2017/2018 gjennomføres avtaleinngåelse på kreftlegemidler som 
før (lokalt pr. HF). Fremtidige behov koordineres. 
  
Ad videreføring av vedlikeholdsavtale på Cytodose, koordineres dette gjennom 
Sykehuspartner- Liv Hatlelid formidler videre informasjon. 
 

16-11  Oppfølging av sak 16-1 Retningslinjer for bruk av legemidler i tidlig fase 
– Skal sykehusapotekene ha en rolle? Innspill og diskusjon 
 v/Anne Dyvesveen, og Anne Markestad SA 
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 Se vedlagt presentasjon. 
 
Sykehusapotekene følger opp de ordinære LIS avtalene og foretar eventuelle bytter 
der det ikke er gjort spesifikke anmerkninger. 
 
Legemidler med MT og som er til metodevurdering er på lager hos grossist. 
Legemidler uten MT som inngår i Compassionate use programmer (CUP) eller Name 
pasient use program (NPP) må som oftest importeres gjennom sykehusapotekene.  
 
For at sykehusapotekene eventuelt skal kunne ha en kontrollrolle i forbindelse med 
bestilling av nye dyre legemidler som er til metodevurdering eller som er avslått i 
beslutningsforum, må det følge med flere nødvendige opplysninger. F.eks at en 
godkjenning til bruk fra fagdirektør først vil kunne effektuere bestillingen. 
 
Det utarbeides nå et mandat for nasjonale retningslinjer for å ta i bruk nye dyre 
legemidler før de meldes til metodevurdering. 
 
En bedre oversikt over beslutninger tatt i Beslutningsforum etterlyses. I dag er denne 
informasjonen lite brukervennlig for videreformidling i klinikken. 
 
Sykehusapotekenes legemiddelstatistikk (SLS) utarbeider i dag ikke salgsstatistikker 
av legemidler uten MT. Det er ønskelig at en slik salgsstatistikk kan gjøres tilgjengelig 
i HFene. 
 
 
Konklusjon: Det er ikke hensiktsmessig med en felles ordning/rutine, men det 
anbefales å diskutere utfordringene i lokale legemiddelkomitéer slik at 
sykehusapotekene får en kontaktperson. Da er det muligheter for at anskaffelsen 
avklares før en eventuell import effektueres. Dette for å hindre eventuelle kostnader 
forbundet med retur eller kassasjon. 
 
HDir avsetter per i dag ikke ressurser til tydeliggjøring av beslutningene tatt i 
beslutningsforum. 
 
Sykehusapotekene ved Anne Markestad undersøker mulighetene for en salgsrapport 
på legemidler uten MT, det forutsetter at grossisten legger inn ATC nr. 

16-12 Tema for felles legemiddelrevisjon 2017 v/Astrid Johnsen, SA 

To forslag ble diskutert: 
• Implementering og etterlevelse av tromboseprofylakse: Ordinering og 

dokumentasjon 
• Legemiddelhåndtering på poliklinikker: Ordinering, istandgjøring, tilberedning, 

dokumentasjon. 
 

Konklusjon: RLF slutter opp om temaet: Legemiddelhåndtering på poliklinikker: 
Ordinering, istandgjøring, tilberedning og dokumentasjon. Astrid orienterer om temaet 
til lokale legemiddelkoordinatorer i HSØ. Det utarbeides veileder og samlerapport for 
gjennomføring av revisjonen før årsskiftet.  
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16-14 Orientering om: 
- Nye aktuelle Læringsnotat fra HDir 
- Regional legemiddelkomitekonferanse 2016 
 v/Astrid Johnsen, Sykehusapotekene HF 

 Læringsnotat: 
Det er utgitt to nye læringsnotat fra HDir: 

• Pasienter fikk feil insulindose 
• Tilberedning av legemidler til barn 

 
Læringsnotatene gir en viktig påminnelse på aktuelle tiltak som bør avstemmes i 
prosedyrer og i klinikken. 
 
Konklusjon: Det oppfordres til mer aktivt bruk av Læringsnotatene for å forebygge 
kjente og hyppige feil i legemiddelhåndteringen.  
 
Regional legemiddelkomitekonferanse 9.november: 
Invitasjoner er sendt ut med påmeldingsfrist 10.oktober. 
 
Det vil sendes ut et kartleggingsskjema for status på implementering av 
antibiotikastyringssystem.  
En tilsvarende kartlegging ble gjennomført nasjonalt tidligere i år i regi av 
kompetansesenteret for antibiotika. 
 
Konklusjon: Astrid undersøker med kompetansesenteret og vurderer en utsendelse i 
midten av oktober for å få nye data. 
 

16-15 Kontroll av koding og H resepter - utvikling av DIPS rapport  
v/Jan Henrik Lund, SØ 

 For å sikre inntektene til sykehusene er det ønskelig med en bedre kontroll med 
forskrivning av H- resept og kodepraksis. Sykehuset Innlandet har utviklet en kube 
som ivaretar muligheten for oppfølging.  
 
Konklusjon: Behov for rapportsystem er meldt inn til e-helse med ønske om at det 
utvikles en regional løsning i Dips. 
 
Sykehusapotekene avklarer en eventuell mulighet for rapportløsning i SLS etter 
innføring av elektronisk oppgjørsordning for H-resepter. 

16-16 Nasjonalt senter legemiddelberedskap/sikkerhet og litt om status på 
mangler v/Anne Markestad, rådgiver forsyningssikkerhet og Per Wiik 
Johansen OUS  

 Se vedlagte presentasjoner. 
 
Organisasjonen er på plass.  
 
 
 
 

https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1218/Pasienter-fikk-feil-insulindose-IS-2524.pdf
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1231/Tilberedning_legemidler_barn.pdf
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16-17 LIS – orientering v/Bente Hayes, innkjøpsdirektør LIS 

 Se vedlagte presentasjon. 
 
Ny nasjonal organisering av innkjøp til sykehus. LIS legges under denne. 
Utfordringer i innkjøpsbilde: 

• Legemiddelmangel 
• Avregistreringer 
• Etisk handel 

 
Nytt i LIS: 

• Vil utarbeide nye kravspesifikasjoner for innkjøp – Sykehusene må stille 
konkrete krav som LIS vil følge opp i anbudspapirene. 

• Det vil gjøres en gjennomgang av mandat og utvelgelse av fagråd og 
spesialistgrupper. 

• Nye helseforetaksfinansierte legemiddelgrupper inn i 2017? LAR- 
legemidlene? 

• 2 nye medarbeidere som vil arbeide ut mot HF 
 

16-18 Eventuelt 
 Flytter RLF møte oppsatt den 2.desember til den 9.desember 

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


