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Årsrapport fra Regionalt legemiddelforum 2018 
 

1. Aktivitet 
 

1.1 Møter:  
Det er avhold to møter i 2019 (14/3 og 12/9).   
Informasjon om RLF, referater og anbefalinger ligger tilgjengelig på hjemmesidene 
til Sykehusapotekene HF under Fag og forskning/Nyttig for helsepersonell. 
 

1.2 Regional legemiddelkomitékonferanse: 
Ble avholdt 7. november 2018 på Thon Hotel Opera, Oslo med aktuelle 
problemstillinger innen legemiddelområdet på agendaen.  
Det var 71 deltakere på konferansen, og tilbakemeldingene var meget gode. 
 

1.3 Underutvalg: 
Regionalt legemiddelhåndteringsutvalg: Avholdt fire møter i 2018. 

Tema i 2018: 

 E-læring: Legemiddeltilberedning i sykehus 

 MetaVision – elektronisk kurveløsning i HSØ, standarder  

 Lukket legemiddelsløyfe 

 Merking av sprøyteopptrekk-forvaltning av ferdigtrykte etiketter. 

 Bruk av pasientadministrerte H-reseptlegemidler i sykehus 

 Kategorisering av legemiddelfeil 

 Retningslinjer for multidosepasienter 

 Læringsnotat fra HDir. 

 Felles legemiddelrevisjon 2018 og 2019. 

 Planlegging av nettverkssamling 2018 og 2019. 
 

Regional nettverkssamling for nøkkelpersoner innen legemiddelhåndtering ble 
avholdt, 11.april 2018 ved Sykehuset i Vestfold. Årets hovedtema var: 
Antibiotikastyringssystem, «Trygg utskrivning» og implementering.  
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2. Saker i RLF 
 

2.1 Saker som er drøftet i 2018: 
 

 MetaVision- status 

 Beslutningsstøtte for oppstart og seponering av antibiotika 

 Bruk av nye legemidler i offentlige sykehus før MT 

 Legemiddelberedskap 

 Legemiddelanbud 2020 og strategi for legemiddelinnkjøp 

 Bruk av H-reseptlegemidler i sykehus 

 Legemiddelhåndtering i ambulanse 

 Målbilde Lukket legemiddelsløyfe 

 Mangelsituasjon - roller og ansvar 

 Regionale innkjøpsavtaler 

 Bytte biologiske legemidler 

 H-reseptlegemidler-prosedyre fra OUS 
 
Faste saker: 

 Legemiddelmangel 

 Planlegging av legemiddelkomitekonferansen 

 Tema og oppsummering av felles legemiddelrevisjon  

 Nettverksmøte legemiddelhåndtering 

 Læringsnotat fra Hdir 

 Aktuelle legemiddelområder fra oppdrag og bestilling 
 

2.2 RLF anbefaler HSØ å følge opp følgende saker: 

 

 Legemiddelforsyning i lukket legemiddelsløyfe: Rapport fra 

arbeidsgruppe 2015 gir anbefalinger om hvordan legemidler bør pakkes og 
merkes for levering til sykehus. Det er ønskelig med et regionalt målbilde og 

konsept for lukket legemiddelsløyfe. 

 

 Oppfølging av regionens avtalespesialister: RLF anbefaler at samarbeidet 

styrkes angående kodeinformasjon, LIS-anbefalinger og revisjoner. 

                               
 
Med vennlig hilsen 
 
Jan Henrik Lund, leder i Regionalt legemiddelforum Helse Sør-Øst  
Astrid Johnsen, sekretær i Regionalt legemiddelforum Helse Sør-Øst 
 

 


