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Møte:  Regionalt legemiddelforum (RLF) 

Tid:  

08.03.17 

 Sted:  

 

Hovedkontoret 
Sykehusapotekene HF 

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 

Michael Vester, spesialrådgiver, HSØ RHF 

Hans-Petter H. Johannessen, fagdirektør, Sykehusapotekene HF 

Kristin Jørgensborg, sykehusfarmasøyt, Sykehuset Innlandet HF 

Heidi Glosli, Regional repr. Kompetansesenter legemiddel og barn 

Kirsti Bjune, Fagdirektør Sunnaas sykehus 

Irene Kronkvist, Unio, konserntillitsvalgt, HSØ RHF  

Arild Slettebakken, brukerrepresentant, HSØ RHF 

Mona Kulsveen Stainsby, spesialrådgiver innkjøp og logistikk, HSØ 

RHF  

Per Engstrand, fagdirektør, Sørlandet Sykehus HF 

Karen Vik, Sykehusfarmasøyt, Sykehuset Telemark HF - 

(for Halfrid Waage) 

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: Bjørn Søeberg, overlege Vestre Viken HF  

Remo Gerts, overlege, Sykehuset i Vestfold HF  

Bente Hayes, Innkjøpsdirektør legemidler (LIS) 

Halfrid Waage, fagdirektør, Sykehuset Telemark HF  

Øystein Kyland, brukerrepresentant, HSØ RHF 

 

 

 

 

 

Referent: Astrid Johnsen – Sykehusapotekene HF 
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17-1 Legemiddelmangel v/Anne M 
 

Vedlagt presentasjon med nyttig sjekkliste. 

Hva må gjøres ved akutte mangelsituasjoner? Aktuelt case Solu Medrol 40 mg, inj. 

Mangelsenteret kommer med råd og definerer konsekvenser. 

Viktig med gode interne kommunikasjonsrutiner i sykehuset: 

 Rask oversikt over hvilke avdelinger som bruker legemiddelet. 
Salgsstatistikker fra sykehusapoteket, TønSys/Delta er mulige kilder. 

 Fagmiljø må gjøre lokale prioriteringer. 

 Rask informasjon til aktuelle mottakere.  

 Varslingsrutiner for eventuelle tilbakekallinger. 

17-5 Fra Oppdrag og bestilling 2017 v/Hans-Petter H.J 

Vedlagt presentasjon. 

Sykehusene har i samarbeid med sykehusapotekene tre felles oppdrag i årets OBD, 

3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet, 3.1.1 Kvalitetssikring: 

 Legemiddelberedskap: Oppfølging fra Regionalt beredskapsråd. 

 Oppfølging av kostbare legemidler: Nyttige grunnlagsdata er salgsstatistikker 
fra Sykehusapotekenes legemiddelstatistikk (SLS) og LIS rapporter samt 
HELFO rapporter på H-resepter. Sykehusapotekenes rolle ved eventuelt å 
styre bestillinger må avtales lokalt. 

 Sårbarhets- og risikovurderinger av tilberedning av legemidler i sykehus. 
Kartlegging og internrevisjon gir grunnlag for forbedringer. Utfordringene er 
kostnader kontra forsvarlighet. 

Det er planlagt eller etablert arbeid innen disse områdene i sykehusene. 

Eksempler på tiltak for kostnadsoppfølging av legemidler, se sak 17-3 og oppfølging 

av fellesrevisjon 2016, sak 17-4. 

17-2  Legemiddelstrategi v/Per W.J 

Vedlagt presentasjon. 
OUS har utarbeidet: Legemiddelstrategi i OUS  2017-2021. Forslaget ligger til 
behandling i ledergruppen (28.mars) og vil kunne sendes ut når denne er godkjent. 
Legemiddelstrategien skal gi føringer for årlige handlingsplaner på 
legemiddelområdet. 
Hovedmålene i strategien er: 

1. Effektiv og sikker legemiddelbruk hos den enkelte pasient  
2. Økt kompetanse, utdanning, forskning og innovasjon på 

legemiddelområdet 
3. Ivareta OUS’ rolle som viktig samfunnsaktør på legemiddelområdet 
4. Tilrettelegge for pasientmedvirkning og god samhandling med aktuelle 

aktører på legemiddelområdet  
5. Kostnadseffektiv behandling av høy kvalitet 

Innspill: 
Nyttig og godt arbeid som er av stor interesse for andre sykehus. 
Punkt 3 – Samarbeid med aktuelle aktører som bakgrunn for råd og prioriteringer i 
regi av mangelsenteret er ikke et OUS oppdrag, men et nasjonalt «spleiselag».  
Punkt 5 – Beslutningsforumet gir ikke anbefalinger, men beslutter. 

17-3 Økte medikamentkostnader i sykehus – Eksempler på tiltak for bedre 
kontroll 
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Se vedlagte presentasjoner fra OUS, AHUS og Sykehuset Telemark. 

OUS: Prosjekt- Begrense medikamentkostnadene, prosjektleder Per W.J.+ økonomi, 

leger, farmasøyt og LIS kontakt. 

Fokus på: 

 Inntekter – riktig koding 

 Begrense vekst – bruk av rimeligste alternativ (generika og biotilsvarende- 
raske konverteringer), reduserer overforbruk – start/stopp kriterier for bruk av 
antibiotika/soppmidler etc 

 Kostnader ved legemiddelmangel 

AHUS: Ledes av en beslutningsgruppe/kjernegruppe (kontaktperson fra hvert 

fagområde + økonom). Det opprettes lokale arbeidsgrupper på terapiområdene: 

TNF/Bio, MS, Kreft og Hepatitt C. 

Fokus på oppfølging av konsernrevisjon: 

 Faglige retningslinjer og LIS avtaler- raskere bytter og oppfølging av interne 
og eksterne forskrivere. 

 Sikre riktig koding- regelverk og interne rutiner 

 Vurdere behov for opplæring 

 Tilbakekalling og fornying av resepter 

Sykehuset Telemark: Arbeidet ledes av en halv stilling farmasøyt, Karen Vik fra 

Sykehusapoteket Skien og et nettverk bestående av 1 fagperson innen hvert 

terapiområde: Kreft, HCV, reuma, gastro og barn. 

Fokus på: 

 Skaffe oversikt over forbruk og utvikling 

 Raske og trygge bytter 

 Lojalitet til LIS og beslutninger fra BF 

 Kartlegge informasjonsbehov 

Alle helseforetak har fokus på økte legemiddelkostnader. Arbeidsgrupper er nedsatt i 

SI: Økonom, farmasøyt og lege. 

SØ: Controller i 50 % + leder av legemiddelkomiteen. 

Det ble foreslått å opprette en ny arbeidsgruppe for nøkkelpersoner som arbeider 

med tiltak for økt kontroll over legemiddelkostnadene og riktig koding. Formålet er å 

samle kompetanse, utvikle felles tiltak og oppfølging på tvers av foretakene.  

Utfordringer:  

 Oppfølging av avtalespesialister – Større grad av lokalt samarbeid og 
oppfølging vurderes. 

 Pasienter som ikke vil bytte til rimeligste behandlingsalternativ (biotilsvarende 
ikke på byttelisten). 

 LIS anbefalinger er basert på legemiddelpris. Beslutningsforum vurdere 
behandling ut fra kostnadseffektivitet. Dette kan slå ulikt ut. 

Helse Sør- Øst RHF vil komme tilbake til eventuelle endringer. 

Vedtak: 

RLF oppretter et Regionalt legemiddelkostnadsutvalg som et underutvalg av RLF. 

Utvalget ledes av Andreas Undrum, spesialrådgiver i innkjøpsavdelingen i OUS. 

Andreas inviterer alle HF i HSØ til et oppstartsmøte. Mandat for utvalget er å arbeide 

med felles tiltak for bedre kostnadskontroll med økte utgifter til legemidler i sykehus 

og sikre riktige inntekter gjennom ISF finansieringen. 
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17-4 Orientering om:  
- Mandat for nasjonal arbeidsgruppe - Bruk av nye legemidler før MT 

v/Michael Vester, HSØ: Arbeidet er i gang. Målet er at det skal utarbeides 
vilkår for bruk av nye legemidler før MT. Se vedlagte presentasjon. 
 

- Fellesrevisjon 2016: Tilberedning av legemidler i sykehus v/Astrid 
Johnsen: Se vedlagte presentasjon. Det er utfordringer i helseforetakene for 
å ivareta forsvarlig tilberedning av legemidler i ulike sykehusenheter ihht 
forskriftskrav i Legemiddelhåndteringsforskriften §8. Hensiktsmessig 
tilberedningssted, aseptisk arbeidsteknikk og særskilte kompetansekrav er 
mangelfull. 

17-6 Eventuelt 
- 4. april: Nettverkssamling på AHUS for nøkkelpersoner inne 

legemiddelhåndtering. 
- 8.november: Regional legemiddelkomitekonferanse – Det er ønskelig med 

innspill til aktuelle tema for årets konferanse. 
- Legemiddelrevisjon 2018: Det er ønskelig med innspill til område for 

internrevisjon. 
- Utfasing av Ketobemidon: Informasjonsmateriell fra OUS er sendt ut. 

 

Neste møte i Regionalt legemiddelforum er  
Fredag 9. juni 2017 kl.9.00-13.00 med lunsj 
i Sykehusapotekenes lokaler i Oslo City, Inngang 1 A 9 etg. 


