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Legemiddelsamstemming

• Metode der helsepersonell i 
samarbeid med pasienten skal sikre 
overføring av korrekt informasjon 
om pasientens aktuelle 
legemiddelbruk

Kilde: Den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen

• Formålet er å sørge for sikker og 
effektiv elektronisk formidling av 
resepter og reseptopplysninger 
mellom de aktører i helse- og 
omsorgstjenesten og 
helseforvaltningen 

• Dette omfatter også 
videreformidling av informasjon til 
den nasjonale kjernejournalen. 

Kilde: Reseptformidlerforskriften

Reseptformidleren – e-resept



Fellesrevisjonen 2020

• Legemiddelsamstemming ved 
inn- og utskriving av pasienter 
i sykehus og oppdatering av 
Reseptformidleren

• Det var ønskelig å oppsummere 
status i helseforetakene i Helse Sør-
Øst og i tillegg få med kravene i 
OBD-2019

OBD-2019; Generelt kvalitetsarbeid: 
«Helseforetaket skal etablere rutiner 
for samstemming av 
legemiddellister, herunder rutiner for 
gjennomgang og oppdatering av 
Reseptformidleren, for å sikre at 
disse samsvarer med oppdatert 
legemiddelliste for den enkelte 
pasient»



Kildegrunnlaget for legemiddelsamstemming

• FOR 2008-04-03 nr. 320 Forskrift om legemiddelhåndteringen for 

virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp (sist revidert 08/2017); 

§5. Informasjon om legemiddelbruk: «En oppdatert og samstemt liste over 

legemidler i bruk skal, i forståelse med pasienten, alltid følge pasienten 

ved skifte av omsorgsnivå». 

• Gjennomføring av pasientsikkerhetskampanjen er forankret i 
oppdragsdokumentet fra HOD til RHFene og til alle helseforetakene. 
Denne er derfor obligatorisk. Innsatsområdet er nå videreført i Nasjonal 
Handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring 2019-2023, 
HDir. 



Prosessene

Prosessen som er valgt er de krav 
som stilles til 
legemiddelsamstemming i 
Tiltakspakke for samstemming av 
legemiddellister

Områder som ble revidert:

• Prosedyrer og etterlevelse

• Personell og kompetansekrav

• Registrering og dokumentasjon



Hensikten med Fellesrevisjonen

• Verifisere om 
• helseforetakene har prosedyrer i henhold til videreføringen av den 

nasjonale pasientsikkerhetskampanjen for legemiddelsamstemming og 
legemiddelinformasjon ved utskriving. 

• prosedyrene er implementert i helseforetaket.

• kompetansekrav og opplæring står i forhold til oppgavene som skal 
utføres.

• legemiddellister ved utskrivning fra sykehus er samstemt og inneholder 
den informasjon som er definert i nasjonal pasientsikkerhetskampanje.

• man har oppdaterte og gyldige resepter i Reseptformidleren

• Gi et grunnlag for regionalt og lokalt forbedringsarbeid



Hvem er med? 
51 revisjoner ved 5 helseforetak og 2 avtalesykehus

Helseforetak Antall revisjoner Antall personer 
intervjuet

Antall journaler til 
verifisering

A 4 15 22

B 14 42 70

C 5 18 25

D 5 24 97

E 5 26 25

F 5 18 45

G 8 33 40

H 5 26 25

SUM 51 202 349



Prosedyrer - verifisering
A B C D E F G H

1.1 Skriftlig prosedyre for 

legemiddelsamstemming ved 

innkomst og ved utreise?

Nei

Se1

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

1.2 Skriftlig prosedyre for 

håndtering multidose 

pasienter?

Nei Ja Nei Ja Ja Ja Ja Ja

1.3 Skriftlig/muntlig 

prosedyre for hvordan 

legemiddelinformasjon ved 

utreise gis?

Nei Ja Del-

vis

Se2

Ja Ja Ja Ja

Se4

Ja

1.4 Prosedyre/ retningslinje 

ved HF for hvordan legene 

skal forholde seg til 

vedlikehold av 

Reseptformidleren? 

Nei Ja Ja

Se3

Ja

Se5

Ja Ja Ja Ja

1.5 Egne prosedyrer i 

enheten for hvordan legene 

skal forholde seg til 

vedlikehold av 

Reseptformidleren? 

Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei



Oppgaver som inngår i prosedyrene for legemiddelsamstemming

I stor grad I varierende grad

• Innhente legemiddelopplysninger 
fra flere kilder

• Sammenligne kildeopplysninger
• Oppføre kilder for 

legemiddelopplysninger
• Samtale med pasient med aktiv 

utspørring av legemiddelbruken
• Dokumentere oppdatert liste i EPJ 

evt. papirkurve

• Dokumentere og begrunne eventuelle 
endringer som gjøres ved overføring til 
legemiddelkurven

• Dokumentere eventuelt ny 
legemiddelinformasjon som kommer til 
under oppholdet

• Dokumentere samstemming utført i EPJ



Oppgaver som inngår i prosedyrene for legemiddelinformasjon ved utskriving

I stor grad I varierende grad I liten grad

• Ansvar
• Kilder til 

legemiddelopplysninger i 
innkomstnotatet

• Preparatnavn, 
legemiddelform, 
administrasjonsmåte, 
styrke, dosering, 
indikasjon/bruksområde/
virkning

• Angi ny/ endret dose/  
seponert med begrunnelse, 
kur 

• Legemiddelsamtale ved 
utskriving

• Oppdatering av resepter i 
Reseptformidleren

• Utlevering av ny 
samstemt legemiddelliste 
til pasient

• Info om at det ikke er 
gjort endringer i LIB

• Generisk navn
• Dokumentasjon 

i epikrisen at 
det er levert ut 
en kopi av 
legemiddel-
listen



Intervju – prosedyrer, avviksmeldinger, Reseptformidleren 

I varierende grad I liten grad

• Kjennskap til aktuelle prosedyrer
• Avviksmeldinger knyttet til legemiddel-

samstemming
• Kjennskap til hvordan forholde seg til 

vedlikehold av Reseptformidleren

Oppfølging av at 
Reseptformidleren 
oppdateres



Intervju – Kilder ved legemiddelsamstemming og opplæring

Kilder, snittverdier Dokumentasjon for gjennomført 
legemiddelsamstemming

• Skriftlige kilder: 99%
• Pasient: 89%
• Kjernejournal: 60%
• Reseptformidler: 43%

• MV skjema 60% (IA for 7 av 9)
• Skrevet i journal: Ja/delvis
• Strukturert mal i journal: Ja/nei/delvis
• Papirkurve: Ja/nei/IA

Opplæring, snittverdier

• Kurs internt: 33% 
• Prosedyregjennomgang internt: 29%
• Ledet av farmasøyt: 24%
• Praksistrening med veileder: 22%
• Kurs eksternt: 12%



1.8 Verktøy for journalgjennomgang – snitt score 
av alle journaler/epikriser

A B

Med

kir

B

psyk

C D E F G H

Er samstemming ved innleggelse 

dokumentert i kurve/journal?(0-3)
2 1,7 2,4 2,5 0,5 2,2 1,5 2,3 2,1

Er epikrise samstemt med 

legemiddelkurven ved utskrivelse?(0-2)
1,3 0 0,1 1,1 0,04 0,8 1,3 1,1 2,0

Er kildene til legemidler i bruk (LIB) 

ved innleggelse beskrevet?(0-2)
0,4 1,4 1,4 1,4 0,6 0,3 1,5 0,5 1,3

Er endringer i LIB ved utskrivelse 

begrunnet? (0-3)
1,6 1,1 0,7 1,5 0,9 1 2,1 1,9 3,0

Er virkestoff angitt?(0-2) 0 0,1 0,2 0 0,9 0,1 0,3 0,5 0,6
Er legemiddelform angitt? (0-2) 0,4 0,2 1,1 1,1 0,7 1 0,7 1 1,6

Er styrke angitt? (0-2) 1,5 1,7 1,8 1,4 1,6 1,9 1,8 1,7 2,0
Er dosering angitt?(0-2) 1,5 1,7 1,6 1,4 1,4 2 1,8 1,7 2,0
Er bruksområde/ indikasjon angitt?(0-3) 0,8 0,1 0,3 0,6 0,8 0,4 0,9 0,7 1,9

Er endringskategori (ny, kur, endret) 

angitt?(0-3)
1,5 1,4 0,2 1,1 1,7 2,5 2,2 2,2 2,4

Sum score (snitt), 

mulig totalscore er 24

11,0 9,4 9,8 12,0 9,0 12,2 14,3 13,6

Se2

18,8

Epikrisetid (dager fra utskrivelse til 

sendt epikrise)
0,6 3,1 2,8 Uviss 1 2 3,7 OK

Se1

OK

Se1



Prosedyrer og opplæring
2014
• Prosedyrer for 

legemiddelsamstemming er 
utarbeidet med unntak av 3 
sykehus

• Det gis ingen opplæring, men 
gjennomgang av prosedyreinnhold 
er vanlig

• Alle sykehus med unntak av ett har 
prosedyrer for 
legemiddelsamstemming 

• Det gis noe opplæring, men denne 
er varierende og mangelfull

Prosedyrer og opplæring
2020



Legemiddelinformasjon ved 
utskriving 2014
• Ingen skal beskrive hvor kilden for 

legemiddelinformasjonen ved 
utskrivning kommer fra

• Legemiddellisten ved utskrivning skal 
for de fleste sykehus inneholde: 

- Preparatnavn, legemiddelform, 
dose og indikasjon

- S- som før
- N- ny
- E-endret
- K-kur
- S-seponert

• De fleste skal beskrive kildene til 
legemidler i bruk (LIB)

• Legemiddellisten ved utskriving skal for 
de fleste inneholde:

-Preparatnavn, styrke, legemiddelform, dose 
og indikasjon, bruksområde/indikasjon, men 
ikke generisk navn

• Legemiddelinformasjonen ved 
utskriving

- ny med begrunnelse 
- endret dose med begrunnelse 
- kur 
- seponert med begrunnelse 
- men i liten grad info. i 

legemiddelinformasjonen om at det ikke 
er gjort endringer i LIB

Legemiddelinformasjon ved 
utskriving 2020



Oppsummering – hva som er bra

Prosedyrer for

legemiddelsamstemming ved 
innkomst og utreise

multidosepasienter

legemiddelinformasjon ved utreise 

vedlikehold av Reseptformidleren

Annet

innhente legemiddelopplysninger 
fra flere kilder og sammenligne 
kildeopplysningene

angivelse av preparatnavn, styrke, 
dosering i legemiddellisten 

dokumentere oppdatert liste i EPJ 
evt. papirkurve



Oppsummering – hva som må forbedres

Oppdatering og kjennskap til 
prosedyrene

Opplæring

Oppdatering av Reseptformidleren

Dokumentere at samstemming er 
utført 

Sikre at epikrisene i større grad 
angir bl.a. generisk navn, 
legemiddelform, 
bruksområde/indikasjon

Gjennomføre legemiddelsamtale 
med pasient og utlevere ny 
samstemt liste med standardisert 
informasjon/bruk av epikrisemal



Fellesrevisjonen 2021                           Hensikt

Verifisere 
• om helseforetakene har prosedyre innen 

opplæring av helsepersonell i 
legemiddelhåndtering og hvordan ansvar for 
opplæring er delegert fra virksomhetsleder

• om prosedyrene er implementert i helseforetaket

• om det tilbys og dokumenteres for gjennomført 
opplæring

• om kompetanseutvikling innen 
legemiddelhåndtering inngår i den ansattes 
kompetanseplan

• om avvik/uheldige hendelser brukes aktivt i 
vedlikehold av kompetanse innen 
legemiddelhåndtering 

Gi et grunnlag for regionalt og lokalt 
forbedringsarbeid

Opplæring av helsepersonell i 
legemiddelhåndtering, dokumentasjon, 
ledelsesansvar og bruk av 
legemiddelavvik som læring

Områder som revideres er

• Ansvar og delegering

• Prosedyrer og etterlevelse

• Personell og kompetansekrav

• Kurs og praktisk opplæring

• Registrering og dokumentasjon

• Læring på tvers fra avvik/uheldige 
hendelser


