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På vei mot en felles legemiddelliste - PLL

• Klinisk legemiddelsamhandling (KLS)
• Litt om prosjektet og bakgrunn

• Målarkitektur 
• Samstemming og samhandling om legemiddel-informasjon

* https://ehelse.no/prosjekt/pasientens-legemiddelliste-pll



Klinisk legemiddelsamhandling

1. 
Realisering av tiltak for regionale applikasjoner

2. 
SAFEST i Helse 

Sør-Øst

3. 
PLL i Helse Sør-Øst

4.
Målarkitektur

P02 
ATC på enkeltvirkestoff fra 

SAFEST

P01 Legemiddeloverfølsom-
hetsreaksjoner er 

standardisert

P03 
Produktkoder fra SAFEST 
tilgjengelig i MetaVision

2.1
Formidle behov og krav 

til  SAFEST

3.1
Formidle behov og krav 

til PLL 

4.2 
as-is Planlegge og gjennomføre 

behandling

3.3
Endringsledelse, 

informasjonsdeling og 
opplæring

4.4 
Målarkitektur Klinisk legemiddel-

samhandling

2.2
Tiltak for import fra 

SAFEST

P05 
Legemiddeloverfølsomhets-

reaksjoner integrert med 
Kjernejournal 

P04 
Legemiddelsamhandling 

mellom DIPS, MetaVision og 
e-resept er mer sømløs

P06 
Funksjonalitet for 

legemiddel-samstemming 
og samhandling om LIB er 
tilpasset klinikers behov

P08 
Ernærings-informasjon fra 

SAFEST tilgjengelig

P07 
PLL basert på FEST 

implementert i Helse Sør-
Øst

P09 
Virkestoffordinering / 
forskrivning (VSO) fra 

SAFEST

P_10 
PLL basert på SAFEST 

implementert i Helse Sør-
Øst

P06 
Funksjonalitet for legemiddel-

samstemming og samhandling om 
LIB er tilpasset klinikers behov

P08 
Ernærings-informasjon fra SAFEST 

tilgjengelig

P07 
PLL basert på FEST implementert i 

Helse Sør-Øst

P09 
Virkestoffordinering / forskrivning 

(VSO) fra SAFEST

P_10 
PLL basert på SAFEST implementert 

i Helse Sør-Øst

KLS Rapporter 



Utfordringer på legemiddelområdet
- fra klinikerståsted 

Grupperte utfordringer

1. For mange kilder og mangelfull tillit til legemiddelinformasjonen
2. Manglende mulighet for overføring av legemidler/legemiddellisten fra EPJ til Kurve system
3. For lite brukervennlig samstemmefunksjonalitet 
4. Ufullstendig varsling av interaksjoner 
5. Ufullstendig varsling av allergiske reaksjoner 
6. Mangler i funksjonalitet for å opprette e-resept basert på forordninger i kurve 



Klinisk legemiddelsamhandling sett i en større 
legemiddelsammenheng

Lukket legemiddelsløyfe

Forutsetninger 
ved inngang til 
lukket 
legemiddelsløyfe

Utgangs-
kriterier

Andre prosedyrer som ivaretar/ øker pasientsikkerheten og behandlingskvalitet ved 
sykehusoppholdet

* Begrepet  lukket legemiddelsløyfe  fra mandat Konseptfase regional standard lukket legemiddelsløyfe i HSØ
«Lukket legemiddelsløyfe er en metode for legemiddelhåndteringsprosessen slik at riktig pasient får riktig medisin, til riktig tid, med riktig dose, med riktig administrasjonsmåte, og riktig dokumentasjon»

• Forutsetninger ved inngang til lukket legemiddelsløyfe 
• en oppdatert og samlet oversikt over pasientens 

legemidler i bruk (PLL), samstemme
• sikre overgang mellom de aktuelle applikasjoner 

(DIPS og MV)

• Forordning
• aktuelle forordninger skal kunne samhandle med 

andre applikasjoner og mot PLL
• kvalitetssikret informasjon om legemiddelallergi 

og interaksjonsanalyse

• Utgangskriterier 
• Sikre samstemt liste /kvalitetssikret 

legemiddelinformasjon  til neste behandler og 
pasient

Prosjektets fokus sikrer også kvalitet i de andre deler av 
sløyfen



Legemiddelsamhandling, 
Målarkitektur og veikart



Samstemming og 
samhandling om 

legemiddel-
informasjon

Legemiddel 
overfølsomhets-

reaksjoner 

07 PLL basert 
på FEST 

implementert 
i Helse Sør-

Øst
02 ATC på 

enkeltvirkestoff 
fra SAFEST

01 Legemiddel 
overfølsomhets-

reaksjoner er 
standardisert

05 Legemiddel-
overfølsomhets-

reaksjoner 
integrert med 
Kjernejournal

04 Legemiddel-
samhandling 
mellom DIPS, 
MetaVision og 

e-resept er mer 
sømløst 
integrert

06 Funksjonalitet 
for legemiddel-
samstemming-
og samhandling 

om LIB er 
tilpasset klinikers 

behov

Identifikasjon og 
merking av 
legemidler

03 Produktkoder 
fra SAFEST 

tilgjengelig i 
MetaVision

09 Virkestoff-
ordinering / 
forskrivning 

(VSO) fra 
SAFEST

10 PLL basert 
på SAFEST 

implementert 
i Helse Sør-

Øst

Ernærings 
oversikt- og 

regnskap

DIPS Classic 7.4

Avhengigheter

SAFEST

DIPS Arena

Kjernejournal API

PLL
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08 Ernærings-
informasjon fra 

SAFEST 
tilgjengelig

Veikart - Legemiddelsamhandling



Samstemming og 
samhandling om 

legemiddel-
informasjon

Legemiddel 
overfølsomhets-

reaksjoner 

7 PLL basert 
på FEST 

implementert 
i Helse Sør-

Øst
02 ATC på 

enkeltvirkestoff 
fra SAFEST

01 Legemiddel 
overfølsomhets-

reaksjoner er 
standardisert

05 Legemiddel-
overfølsomhets-

reaksjoner 
integrert med 
Kjernejournal

04 Legemiddel-
samhandling 
mellom DIPS, 
MetaVision og 

e-resept er mer 
sømløst 
integrert

06 Funksjonalitet 
for legemiddel-
samstemming-
og samhandling 

om LIB er 
tilpasset klinikers 

behov

Identifikasjon og 
merking av 
legemidler

03 Produktkoder 
fra SAFEST 

tilgjengelig i 
MetaVision

09 Virkestoff-
ordinering / 
forskrivning 

(VSO) fra 
SAFEST

10 PLL basert 
på SAFEST 

implementert 
i Helse Sør-

Øst

Ernærings 
oversikt- og 

regnskap

DIPS Classic 7.4

Avhengigheter

SAFEST

DIPS Arena

Kjernejournal API

PLL

08 Ernærings-
informasjon fra 

SAFEST 
tilgjengelig

Forbedret samhandling, 
samstemming og innføring 

av rutiner for PLL  
Innføring av SAFEST gir 

nye fremtidige muligheter

Veikart - Legemiddelsamhandling
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• Standardisert, rikere innhold og «gjenbruk» av legemidler i samhandlingen mellom applikasjonene oppleves 
å støtte legen i arbeidsprosessen ved samstemming, forordning og avslutning av legemiddelbehandling på 
sykehus. Legen har tillitt til at informasjon og funksjonalitet er korrekt.

• Forutsetninger: DIPS Arena med Medication Center, Medication Center inneholder ønskede tilpasninger for 
import, komplekse doseringer og blandinger, og samstemming, MetaVision implementerer endringer av 
grunndata med Legemiddelvirkestoff og Merkevare

Platå P04: Legemiddelsamhandling mellom DIPS, MetaVision og e-
resept er mer sømløst integrert

Fordeler/ Gevinster
• Innføring av endret regional prosess klargjør for PLL
• Manuelt arbeid med dobbeltregistrering og 

kvalitetssikring kan reduseres
• Bedre funksjonalitet for samstemming innføres med DIPS 

Arena
• Bedre prosess-støtte for gjenbruk av legemidler ved 

rydding av LIB på vei ut og skriving av e-resept

Ulemper
• Nye rutiner for leger må innføres i regionen
• Noen legemidler og endringer lar seg ikke overføre 

sømløst, vil kreve manuelt arbeide
• Mer fleksibilitet for endringer dekkes i P06
• Standardisering krever samarbeide med PLL og HL7 

Norge

Risiko / Usikkerhet / Konsekvens
• Mye analyse og spesifikasjon inngår i kravstilling
• Usikkerhet knyttet til avvik og dekningsgrad



Behov for bedre prosess-støttet overgang fra 
MetaVision og må integreres med oppdatering av «LIB 
ut» og reseptformidler



• Støtte for de situasjoner hvor behandling starter før legemiddelanamnese er utført, og for situasjoner 
når det tilkommer legemiddelinformasjon etter behandlingsstart. Legemiddellisten (LIB) har en 
samstemtstatus og det er mulig å se hvem som utførte samstemming og eventuelt utestående oppgaver. 
Utskrivende lege får ferdig forslag på legemiddelavsnitt til Epikrisen.

• Forutsetninger: DIPS Arena er innført med Medication Center som en del av løsningen

Platå P06: Funksjonalitet for legemiddelsamstemming- og 
samhandling om LIB er tilpasset klinikers behov

Fordeler/ Gevinster
• Bedre håndtering av avvikende prosesser
• Tydelig visning av om listen er samstemt
• Bedre støtte for samhandling om LIB-legemiddellisten
• Forbereder brukerne på PLL

Ulemper
• Nye rutiner for å legge tilkommen LIB-informasjon i DIPS

tidkrevende enn tidligere arbeidsmåter

Risiko / Usikkerhet / Konsekvens
• Komplekse og avvikende prosesser i sykehuset krever 

mye analyse
• Noen brukere er skeptisk til om de har tid til å jobbe 

strukturert

Forutsetter: Legemiddelsamhandling mellom DIPS, 
MetaVision og e-resept er mer sømløst integrert



Samstemming og 
samhandling om 

legemiddel-
informasjon

Legemiddel 
overfølsomhets-

reaksjoner 

07 PLL basert 
på FEST 

implementert 
i Helse Sør-

Øst
02 ATC på 

enkeltvirkestoff 
fra SAFEST

01 Legemiddel 
overfølsomhets-

reaksjoner er 
standardisert

05 Legemiddel-
overfølsomhets-

reaksjoner 
integrert med 
Kjernejournal

04 Legemiddel-
samhandling 
mellom DIPS, 
MetaVision og 

e-resept er mer 
sømløst 
integrert

06 Funksjonalitet 
for legemiddel-
samstemming-
og samhandling 

om LIB er 
tilpasset klinikers 

behov

Identifikasjon og 
merking av 
legemidler

03 Produktkoder 
fra SAFEST 

tilgjengelig i 
MetaVision

09 Virkestoff-
ordinering / 
forskrivning 

(VSO) fra 
SAFEST

10 PLL basert 
på SAFEST 

implementert 
i Helse Sør-

Øst

Ernærings 
oversikt- og 

regnskap

DIPS Classic 7.4

Avhengigheter

SAFEST

DIPS Arena

Kjernejournal API

PLL

08 Ernærings-
informasjon fra 

SAFEST 
tilgjengelig

Veikart - Legemiddelsamhandling
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RF RF

Legemiddelinformasjon på sykehuset

Overordnet flyt, strukturert informasjon – Dagens situasjon

Resept Resept

DIPS
Historikk:
Oppføringer
Resept

DIPS
Oppføringer
Resept



Legemiddelinformasjon på sykehuset

PLL

Resept
Oppføring
Langtidsvirkende
Cave
Status

PLL

Resept
Oppføring
Langtidsvirkende
Cave
Status

Overordnet flyt, strukturert informasjon – PLL innført



PLL

Sykehus

FastlegeApotek

Helsenorge.no



• HSØ bruker en felles nasjonal kilde for pasientens legemiddelinformasjon og Cave

• Forutsetninger: PLL-prosjektet har levert med god kvalitet

Platå P07: PLL basert på FEST implementert i Helse Sør-Øst

Fordeler/ Gevinster
• Tid: Felles kilde for legemiddelinformasjon og Cave med 

lengre historikk, samt langtidsvirkende legemidler
• Kvalitetssikring blir felles ansvar

• Endringer i legemiddelinformasjon og Cave kan sendes 
fra sykehuset til felles nasjonal kilde

Ulemper
• Noe mer klikk: Indikasjon, bruksområ de og å rsak til 

seponering er på krevd ved sending til PLL. Lø se resepter 
og utleveringsmeldinger må  hå ndteres.

som skal sendes til PLL
• Økt ansvar for kvalitet. Utskrivende lege må  samstemme 

bå de legemidler og Cave fø r sending til PLL

Risiko / Usikkerhet
• Usikkert hvilke funksjoner og informasjon PLL-prosjektet 

leverer til hvilken tid
• Mangler i teknisk implementering kan kreve ekstra 

arbeid ved henting av listen
• Tidkrevendeå  overfø re langtidsvirkende legemidler kan 

fø re til at disse ikke blir overfø rt

• Forutsetter: P06 Funksjonalitet for legemiddel-
samstemming- og samhandling om LIB er tilpasset 
klinikers behov



Spørsmål ?


