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Årsrapport fra Regionalt legemiddelforum 2017 
 

1. Aktivitet 
 

1.1 Møter:  
Det er avhold tre møter i 2017 (8/3, 13/9 og 6/12).   
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 8. november 2017 på Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo med aktuelle 
problemstillinger innen legemiddelområdet på agendaen.  
Det var 63 deltakere på konferansen, og tilbakemeldingene var meget gode. 
 

1.3 Underutvalg: 
Regionalt legemiddelhåndteringsutvalg: Avholdt fire møter i 2017. 

Tema i 2017: 

 E-læring: Legemiddeltilberedning i sykehus 

 Hvordan kan GTT brukes i forbedringsarbeidet? 

 MetaVision – elektronisk kurveløsning i HSØ 

 Merking av sprøyteopptrekk-forvaltning av ferdigtrykte etiketter. 

 Bruk av pasientadministrerte H-reseptlegemidler i sykehus 

 Stående forordninger  

 Læringsnotat fra HDir. 

 Felles legemiddelrevisjon 2017 og 2018. 

 Planlegging av nettverkssamling 2018. 
 

Gjennomført en regional nettverkssamling for nøkkelpersoner innen 
legemiddelhåndtering, 4.april 2017 på Akershus universitetssykehus. Årets 
hovedtema var: Legemiddelinformasjon, risiko ved tilberedning av legemidler i 
sykehus og legemidler og barn. 
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2. Saker i RLF 
 

2.1 Saker som er drøftet i 2017: 

 Styringsverktøy for H-reseptforskrivning 

 Kjernejournal som kilde for samstemming av legemiddellister 

 Bruk av nye legemidler før MT 

 Legemiddelområdet i Oppdrag og bestilling 2017 

 Legemiddelstrategi, OUS 

 Økte legemiddelkostnader i sykehus- eksempler på tiltak for bedre 

kontroll 

 Utfasing av Ketobemidon 

 Klinisk farmasi – et viktig bidrag i pasientsikkerheten 

 Tilberedning av legemidler i sykehus 

 Lukket legemiddelsløyfe-pilot fra SØ 

 Merking av sprøyteopptrekk – ISO standard NS 7400:2017 

 Læringsnotat fra HDir 

 Etablering og mandat for Regionalt legemiddelkostnadsutvalg 
 

Faste årlige saker: 

 Legemiddelmangel 

 Planlegging av legemiddelkomitekonferansen 

 Tema for felles legemiddelrevisjon 
 

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. 

 Legemiddelforsyning i lukket legemiddelsløyfe: Rapport fra 

arbeidsgruppe 2015 gir anbefalinger om hvordan legemidler bør pakkes og 

merkes for levering til sykehus. 

 Kontroll av koding ved forskrivning av H-resepter: Behov for et regionalt 

rapportsystem er meldt inn til e-helse. 

 Oppfølging av regionens avtalespesialister: RLF anbefaler at samarbeidet 

styrkes angående kodeinformasjon, LIS-anbefalinger og revisjoner. 

                               

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 
 

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

 


