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REFERAT 
 

 

Møte:  Regionalt legemiddelforum (RLF) 

Tid: 06.12.17  Sted:  

 

Møtesenteret HSØ, GW 

Til stede: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Marit Bjergaard, sykehusfarmasøyt, Lovisenberg 

Andreas Undem, økonom, Oslo universitetssykehus 

Per Wiik Johansen, overlege Oslo universitetssykehus HF 

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 

Per Engstrand, fagdirektør, Sørlandet Sykehus HF 

Bjørn Søeberg, overlege Vestre Viken HF 

Øystein Kyland, brukerrepresentant, HSØ RHF 

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  

Bente Hayes, Innkjøpsdirektør Sykehusinnkjøp (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 

Geir Bøler, kons.fagdirektør HSØ RHF 

Forfall: Halfrid Waage, fagdirektør, Sykehuset Telemark HF  

Irene Kronkvist, Unio, konserntillitsvalgt, HSØ RHF  

Mona Kulsveen Stainsby, spesialrådgiver innkjøp og logistikk, HSØ 

RHF  

 

 

 

 

Referent: Astrid Johnsen – Sykehusapotekene HF 
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Opp-
følging 
av sak 
17-9 

Mandat Regionalt legemiddelkostnadsutvalg v/Andreas Undem, OUS 
 

Innspill til mandatet: 
1.2: Alle HF bør være representert. Ta inn brukerrepresentant og sykehusapotek. 
2.1: Endre beslutningsprosess til bare prosess. 
2.3 Ta inn medisinsfaglig beslutningslinje. 
2.4: Bytte ut vanlige med alle. 
 
Mandatet ble vedtatt med de tilføyingen/endringene som kom frem under møte. 
 
Konklusjon: 
Andreas retter opp i henhold til innspillene og sender dette til Jan Henrik. Det sendes 
ut en forespørsel til hvert HF om oppnevnelse av en person i underutvalget. 
For oppnevnelse av en brukerrepresentant sendes en henvendelse til Ida –Anette 
Kalrud, rådgiver  HSØ, 
 

17-14 Revisjon Legemidler – Oppsummering og læringspunkter fra AHUS, 
OUS, SI og Lovisenberg sykehus.  
v/Anders Ledsaak Nordlund, konsernrevisjonen HSØ og Astrid Johnsen, 
SA  

Vedlagt presentasjon. 

 

Det etterlyses beslutningsstøtte for legemiddelbehandling, noe som bør prioriteres i 

den elektroniske kurven, MetaVision. 

 

Konklusjon: 

Regionalt Legemiddelkostnadsutvalg vurdere oppfølging av foreslåtte læringspunkter 

fra revisjonen. 

17-15 Procalcitonin kan bidra til å redusere antibiotikabruk- beslutningsstøtte 
for oppstart og seponering. 
v/Dag Berild, OUS  
 
Vedlagt presentasjon. 
 
Måling av procalcitonin kan være et bedre mål for styring av antibiotikabruk enn CRP, 
og er den beste biomarkør vi har til nå, men dyrere å analysere på PCT enn CRP. 
Flere sykehus har tatt i bruk PCT-analyse, men ser foreløpig ingen resultater på 
redusert antibiotikabruk.  
Det er ønskelig at det utarbeides en regional fagprosedyre. 
 

17-16 MetaVision (MV) – funksjonalitet og status v/Hallvard Stokke, 
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Antibiotikaskjema er nå lagt inn i MV, og en registrerer nå diagnoserelatert bruk av 

antibiotika. Foreløpig er ikke rapportgeneratoren i programmet tilfredsstillende, men 

det arbeides med et Datavarehus for uttak av rapporter. 

 

RLF fikk en gjennomgang av funksjonaliteten for forordning av legemidler i den 

elektroniske kurven. 

1) Manuell forordning: Alle felter må fylles ut 
2) Kortversjon ved bruk av ferdige maler gir automatisk utfylling av alle felter, 

men kan redigeres etter behov. 
3) Hurtigknapper for enkelte legemidler. Forordningen legger seg direkte i 

kurven. Dokumentasjon av gitt preparat må redigeres manuelt. 

 Det er mulighet for å «låse» et gitt preparat. 

 «Frivillig» dobbeltkontroll - følge lokale prosedyrer. 

 Forordning kan tidsbestemmes på antall dager, men er da ikke synlig etter 
utløpt tid. Dette vil endres i ny versjon hvor forordningen vil synes som 0, slik 
at den videre kan justeres etter behov. 

 Batchnr. kan legges inn som kommentar. 

Planlagt utrulling av MV i 2018 er: Sykehuset Telemark, Sykehuset i Vestfold og 

Sørlandet sykehus. 

 

Arbeidsgruppen som arbeider med standardisering og funksjonalitetsutvikling i MV 

forholder seg til et endringsråd og til beslutninger i fagnettverket. Regionalt 

legemiddelhåndteringsutvalg vil kunne ha en rådgivende rolle. 

 

17-17 Orienteringssaker 
 

 Bruk av nye legemidler i offentlige sykehus før MT v/Michael Vester, HSØ: 

Foreløpig nasjonale retningslinjer ble presentert. Det utarbeides en egen liste over 

aktuelle legemidler og en standard avtale. Arbeidet er planlagt ferdigstilt 18.desember 

2017.  

 

Legemiddelmangel fra Temadag 29.november, v/ Per Wiik Johansen, OUS. 

Programmet for dagen – se presentasjonen fra PWJ 

Informasjon se; Mangelsenterets nettsider 

 

Læringsnotat fra HDir: Administrasjon av kalium til infusjon 

 

Anbefaling sendt HSØ RHF: Legemiddeldatabasen FEST og tilrettelegging av 

behov for spesialisthelsetjenesten. (oppfølging fra sak 17-10, 13.september 2017). 

 

17-18 Legemiddelberedskap, nasjonalt regionalt og lokalt v/Nina Berg, SA 
Legemiddelberedskap i OUS v/Per Wiik Johansen, OUS  
 

https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nasjonalt-senter-for-legemiddelmangel-og-legemiddelberedskap-i-spesialisthelsetjenesten
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1397/Administrasjon%20av%20kalium%20til%20infusjon%20IS-0619.pdf
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 Vedlagt presentasjoner.  

 

Nasjonale lagre: 

• Pandemi lager 

• Jod tabletter 

• Vaksiner 

• Grossistlager for primærhelsetjenesten 

• Fokuslisten (C20, C45) 

• Nytt beredskapslager fra 1.1.18 

Regionale lagre: 

I sykehus: 

Dantrolen (Dantrium®) ved Malign Hypertermi  

Samarbeid mellom Aker, Ullevål, Diakonhjemmet, Lovisenberg, Rikshospitalet og 

AHUS)  

Tilsvarende samarbeid i Vestre Viken og Innlandet?  

Lokale lagre: 

I sykehus 

• Antidot 

I sykehusapotek 

 Inntil 2 ukers normalforbruk på lager i sykehusapotekene 

 Sikkerhetslager hos grossist av utvalgte legemidler (fokuslisten) 

 

 Etter avtale med sykehus 

6 av 9 HF har inngått avtale om legemiddelberedskap  
4 HF har lister over kritiske legemidler. 

            2 HF har lister over antidoter, men ikke kritiske legemidler. 

 

Ansvarskart, Nasjonal legemiddelberedskap (utsendt i invitasjonen) skal revideres.  

 

Eksempel på etablering av lokalt beredskapslager inkludert beredskapslisten for 

OUS, se presentasjon fra PWJ 

Sykehusapoteket eier lageret (verdi 1.3 mill) og dette rulleres regelmessig. OUS 

betaler for etablering og drift.  
. 

17-19 Legemiddelanbud 2020 og strategi  
v/Bente Hayes, Sykehusinnkjøp LIS  
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 Vedlagt presentasjon. 

 

35 % rabatt i gjennomsnitt på legemiddelavtalene. 

Total legemiddelkostnad gjennom LIS er 90 milliarder. 

 

Oppdrag fra de 4 RHFene:  

 Pasientsikkerhet og beredskap i alle avtalene. 

 Etikk og miljø skal inn i alle anskaffelser. 

 Masterdata til H- resept oppgjørsavtalen. 

 Strategi for legemiddeldistribusjon og kriterier for anbud – innen juni 2018 

 Nordisk anbud – 7 legemidler 
 

Endringer i 2018: 

 6 måneder fra avtaleinngåelse til oppstart. Viktig for å få flere tilbydere, 
spesielt innen generika. Valg må derfor gjøres før sommer 2018. 

 Bedre prognoser for kjøp 

 Større og færre avtaler – regionalt og nordisk 

 Sentrale forberedelser regionalt. 
 
 

17- 20 Møtedatoer 2018: 

Onsdag 14.mars 

Onsdag 6.juni 

 

RLH konferanse 2018:   

Onsdag 7.november 

 

17-21 Eventuelt 
 

Bruk av private H-reseptlegemidler i sykehus – Anbefaling fra RLH v/Astrid 

Johnsen 

 

KONKLUSJON: 

Regionalt legemiddelhåndteringsutvalg gjør en ny vurdering av anbefalt 
praksis med spesielt vekt på kostnader, muligheter for delutleveringer og 
inntekter gjennom ISF. 

 
 
 

NB! Fint med tilbakemeldinger om ønsker for neste møte! 

Neste møte i Regionalt legemiddelforum er  
onsdag 14. mars 2018 kl.9.00-13.00 med lunsj 
i Sykehusapotekenes lokaler i Oslo City, Inngang 1 A 9 etg. 


