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Årsrapport fra Regionalt legemiddelforum 2021 
 

1. Aktivitet 

1.1 Møter  

Det er avholdt fire møter (digitale og fysiske) i 2021 (5/3, 4/6, 17/9 og 3/12).   
Informasjon om RLF, ligger tilgjengelig på hjemmesidene til sykehusapotekene.no. 
Øyvind Melien overtok som leder etter Jan Henrik Lund fra 1.juni 2021.Deltager fra 
HSØ RHF er Anders Debes.  

1.2 Regional legemiddelkomitékonferanse 

Ble avholdt digitalt 5. november 2021. Hovedtemaene i programmet var: 
Legemiddelhåndtering (regionale prosjekter), medikamentell behandling og vaksiner 
ved Covid-19 og Legemidler til barn. 

Det var ca. 80 deltakere, og tilbakemeldingene var meget gode. 

1.3 Underutvalg: 

Regionalt legemiddelhåndteringsutvalg: Avholdt 5 møter (digitale og fysiske) i 2021.  

Tema i 2021: 

 Revisjon av e-læring Grunnkurs i legemiddelhåndtering HSØ. 

 Maler for klasseromskurs legemiddelhåndtering 

 Sykepleiers erfaring med nyervervet kunnskap om 
legemiddelhåndtering – Forskningsresultater 

 Avviksklassifisering innen legemiddelhåndtering 

 Regional delstrategi for pasientsikkerhet og kvalitet 

 Revisjon av Norsk legemiddelstandard – innspill 

 Opplæringspakke for nyansatte sykehusleger i 
legemiddelsamstemming. 

 Merking av legemidler til injeksjon og infusjon- anbefalinger 

 Regionale kompetansekrav i Kompetanseportalen 
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 Dobbeltkontroll av A-preparater 

 Tema for felles legemiddelrevisjon 2022- Legemiddelhåndtering i 
ambulansetjenesten 

 Evaluering av RLH møtene 

 MV problemstillinger: Barnemaler, Føde/barsel, Nye etiketter og 
Samstemming av legemiddellister 

 Aktuelle prosjekter og fora i HSØ 

 Planlegging av nettverkssamling 2022 

 Forvekslingsfare 

 Diverse innkomne problemstillinger 
 

Regional nettverkssamling for nøkkelpersoner innen legemiddelhåndtering ble 
avholdt digitalt 20.mai 2021 med tema: Samstemming av legemiddellister, 
legemiddelmangel og reduksjon av bredspektret antibiotika.  
 

2.1 Saker som er drøftet i RLF 2021: 

 Forberedelse til innføring av lukket legemiddelsløyfe i HSØ – økt bruk 
av elektronisk identifiserbare endoser 

 KOBLE- Kunnskapsbasert oppslagsverk om barns legemidler 

 Basisanbud 2022 

 Innspill fra HFene om aktuelle saker i RLF 2022 og utarbeidelse av 
aktivitetsplan 

 Hva skjer på legemiddelområdet i Europa 

 «En vei inn»-Hva betyr oppdraget for helseforetakene – OBD 2021 

 Reduksjon av bredspektret antibiotika og økt bruk av elektronisk 
identifiserbare endoser – OBD 2021 

 Elektroniske pasientkurver og potensielle bruksområder i fremtiden 
(regional data- og analyseplattform) 

 Spesialistgruppen for sjeldne sykdommer – Sykehusinnkjøp, divisjon 
legemidler 

 Farmasøytkonsultasjon etter henvisning fra lege – ISF finansiering 

 Forsyningssenteret i HSØ 
 

              Faste saker: 

 Legemiddelmangel 

 Planlegging av Regional legemiddelkomitekonferanse 

 Tema og oppsummering av felles legemiddelrevisjon  

 Nettverkssamling legemiddelhåndtering 

 Aktuelle legemiddelområder fra oppdrag og bestilling 

2.2 Årsplan for 2022 

Regionalt legemiddelforum HSØ har i løpet av høsten 2021 gjennomført en 
innspillsrunde fra medlemmene med forslag til temaer og aktiviteter for 2022. Dette 
har resultert i en plan for en rekke tema forumet vil dekke i sitt arbeid gjennom 
2022. Bl.a. legges det opp til egne møter om legemiddelberedskap og 
legemiddeløkonomi i tillegg til øvrige aktiviteter. 
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2.3 RLF anbefaler HSØ å følge opp følgende saker: 

 Oppfølging av regionens avtalespesialister: RLF anbefaler at 

samarbeidet styrkes angående kodeinformasjon, LIS-anbefalinger og 
revisjoner. 

                               
 
Med vennlig hilsen 
 
Øyvind Melien, leder i Regionalt legemiddelforum Helse Sør-Øst  

Astrid Johnsen, sekretær i Regionalt legemiddelforum Helse Sør-Øst 
 

 


