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Årsrapport fra Regionalt legemiddelforum 2015 
 
1. Aktivitet 

 
1.1 Møter:  
Det er avhold 3 møter (11/3, 9/9 og 18/12) i 2015. Ett møte ble avlyst (juni), da det 
var få saker til behandling.  
 
Informasjon om RLF, referater og anbefalinger ligger tilgjengelig på hjemmesidene 
til Helse Sør-Øst RHF og Sykehusapotekene HF under Fagfolk. 
 
1.2 Regional legemiddelkomitékonferanse: 
Ble avholdt 11. november 2015 på Gardermoen. 
Det var 56 deltakere på konferansen, og tilbakemeldingene var meget gode. 
 
1.3 Underutvalg: 
Regionalt legemiddelhåndteringsutvalg: Avholdt 9 møter i 2015. 
Tema i 2015: 

• Revisjon av Veileder legemiddelhåndtering i HSØ 
• Risikovurderinger ved tilberedning av legemidler i sykehus 
• Nasjonalt kompetansenettverk legemidler til barn 
• Operasjonsplanlegging i DIPS- legemiddelordinering 
• Avfallshåndtering 
• Blandesystemer for av antibiotika 
• Bruk av filterstrå 
• Felles legemiddelrevisjon 2015 og 2016 
• Planlegging av nettverkssamling 2016 

 
Gjennomført en regional nettverkssamling 19.mars 2015 på Sunnaas sykehus. 
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2. Saker 
 
2.1 Oversendte forslag fra Regionalt legemiddelforum til Helse Sør-Øst RHF 
v/fagdirektør: 

• Veileder legemiddelhåndtering HSØ 
• Andre anbefalinger innen legemiddelområdet: 

- Journaldokumentasjon for kliniske farmasøyter – egen arbeidsgruppe 
- Legemiddelforsyning i lukket legemiddelsløyfe – egen arbeidsgruppe 
 

2.2 Saker som er drøftet i 2015: 
• Status og etterlevelse av biologiske legemidler 
• Forskning i Sykehusapotekene 
• Hva kan vi lære av «Cytostatikafeilen» ved UNN? 
• Legemiddelforsyning i Lukket legemiddelsløyfe 
• Journaldokumentasjon for kliniske farmasøyter 
• Læringsnotat- Uønskede hendelser med metotrexat i sykehus 
• Ordinering av legemidler etter prosedyre- hvordan forstår vi rundskrivet? 
• Botox saken ved UNN og kartlegging av rutiner i HSØ 
• Bruk av legemidler i sykehus som er under metodevurdering 
• Erfaringer fra implementering av e-resept i sykehus 
• Oppfølging av antibiotikaforbruk i sykehus 
• Felles støtteverktøy og byttelister i HSØ? 
• Overføring av H-finansierte legemidler for 2016 
• Legemiddelmangel – fast på agendaen på hvert møte 

 
Faste årlige saker: 

• Programinnhold regional legemiddelkomitekonferanse 
• Tema for felles legemiddelrevisjoner 

 
 
2.2 RLF anbefaler HSØ å følge opp følgende saker: 

 
• FEST i sykehusene:  

RLF minner om viktigheten av at RKL må sørge for at ansvaret ovenfor 
legemiddelregisteret - FEST blir ivaretatt. 

 
• Status for oppgjørsordningen for biologiske legemidler i Helse Sør-Øst: 

RLF minner om viktigheten av å få på plass en elektronisk oppgjørsordning 
for H-resepter og for helseforetaksfinansierte legemidler brukt i sykehus. 

 
                               
2.3 Anbefalinger ikke fulgt opp fra 2013: 

• Regionalt samarbeid om felles faginformasjon fra Sykehusapotekene 
• Egenmedisinering-når sykehuspasientene administrerer sine legemidler selv. 

Fra referat fagdirektørmøte 20.desember 2013:RHF oversender saken til 
juridisk avdeling for vurdering/kvalitetssikring på regionalt nivå 
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Med vennlig hilsen 
Jan Henrik Lund 
Leder i Regionalt legemiddelforum Helse Sør-Øst  
 
Astrid Johnsen 
Sekretær i Regionalt legemiddelforum Helse Sør-Øst 
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