
20.Mai 2021

Regional nettverkssamling 
legemiddelhåndtering



Program
0900 - 0915 Velkommen 
 

 Aktuelt fra Regionalt legemiddelhåndteringsutvalg 
 

 Veileder legemiddelhåndtering HSØ 2020 

      v/Astrid Johnsen, leder RLH i Helse Sør-Øst RHF 

 
0915 - 1000  Samstemming av legemiddellister – Hvorfor er dette så vanskelig å få til? 
 

 Legemiddelsamstemming - fra tiltakspakke til nasjonale faglige råd 

      v/Solrun Elvik, Helsedirektoratet 

 Resultater fra felles legemiddelrevisjon v /Anne Efjestad, Sykehusapoteket 
Ahus, Nordbyhagen 

 

1000 - 1015 Pause 

 
 
1015 - 1100 Samstemming av legemiddellister, forts. 
 

 På vei mot en felles legemiddelliste PLL  
v/Bjørn Hveem, klinisk fagansvarlig, prosjekt Klinisk 
legemiddelsamhandling HSØ 

 Legemiddelsamstemming «in real life»  
                             v/ Marte R. Mellingsæter, Akershus universitetssykehus 

 
1100 -  1115  Pause 

  
1115 - 1200 Legemiddelmangel – Har vi god nok informasjonsflyt i sykehusene? 
 

 Hva synes helsepersonell?  
v/Anne Efjestad, Sykehusapoteket Ahus, Nordbyhagen. 
 

 Rutiner for informasjon ved legemiddelmangel på Ahus  
v/Kjell Tore Myre, Akershus universitetssykehus 



Regional legemiddelhåndteringsutvalg (RLH) HSØ
• Kjell Tore Myre - AHUS

• Marit Bue - Sykehuset Innlandet

• Bente Grønstad - SA/Sykehuset Østfold

• Grete Høghaug - OUS

• Laila Irene Bruun - OUS

• Nina Bjerknes - SA/Sykehuset Vestre Viken

• Marina Holm Stenbråten - Sunnaas sykehus

• Maren Nordsveen Davies - SA/Sykehuset i Vestfold

• Helene Pedersen - Sykehuset Telemark

• Beate Nora Hedding-Valvik - SA/Sørlandet Sykehus

• Miriam Christoffersen - Diakonhjemmet sykehus

• Simon Engebråten - Lovisenberg sykehus

• Irene Kronkvist - Unio, Konserntillitsvalgt HSØ

• Øystein Kydland - Brukerrepresentant HSØ

• Astrid Johnsen - SA Hovedkontor - leder



Informasjon om RLH

https://sykehusapotekene.no/fag-og-
forskning/nyttig-for-helsepersonell

https://sykehusapotekene.no/fag-og-forskning/nyttig-for-helsepersonell


Siden sist
• Revisjon av Veileder legemiddelhåndtering HSØ fra 2015 med 

anbefalinger. Godkjent av RLF 5.juni 2020.
• Revisjon av e-læringskurs Grunnkurs i legemiddelhåndtering HSØ.
• Revisjon av retningslinjer for regional standard HSØ for sprøyteetiketter.
• Aktuelle problemstillinger:

• Blandekort til barn og forordninger til barn i MetaVision (MV)
• Muntlig ordineringer, risiko for feil
• Avvikshåndtering i helseforetakene, kategorisering og rapportering
• Forvekslingsfare
• Diverse innkomne problemstillinger

• Regionale prosjekt, Lukket legemiddelsløyfe og Klinisk 
legemiddelsamhandling

• Tema for felles legemiddelrevisjon 2021- Opplæring av helsepersonell.
• Regional nettverkssamling legemiddelhåndtering



Aktuelt i 2021

• Revisjon av PP-maler for klasseromskurs/lokale e-læring 

for sykepleier og leger

• Kompetanseportalen i HSØ – Regional anbefalinger innen 

legemiddelhåndtering



Bedre kvalitet og pasientsikkerhet
Legemidler Mål 2021 
• 30 prosent reduksjon i samlet forbruk av 
bredspektret antibiotika i 2021 sammenliknet med 
2012. 2021 er siste året for Handlingsplan mot 
antibiotikaresistens i helsetjenesten og målepunkt for 
planperioden. 

Annen oppgave 2021 
• Helseforetaket skal øke bruken av elektronisk 
identifiserbare legemidler på dosenivå etter hvert 
som Sykehusapotekene HF kan fremskaffe disse enten 
gjennom egenproduksjon eller via LIS-avtaler 
(legemiddelinnkjøpssamarbeidet). Dette som 
forberedelse til innføring av lukket legemiddelsløyfe. 
• Helse Sør-Øst RHF skal i samarbeid med Norsk 
Helsenett legge til rette for at En vei 
innløsningen/melde.no tas i bruk for melding av 
uønskede hendelser, herunder bivirkninger av 
legemidler og vaksiner. Helseforetaket skal følge opp 
dette arbeidet.









Nytt:
1.2 Anbefaling 3 - Risikovurdering og internkontroll 
1.4  Anbefaling 4 - Legemiddelberedskap og forsyningssvikt

2.3.2 Føde- og barselavdelinger
2.3.5 Pasientens legemiddelliste (PLL)
2.3.8 PLO-meldinger (Pleie – og omsorgsmeldinger)
2.3.9 Legemiddelinformasjon

Lenker til aktuelle dokumenter og nettsteder

Mål: 
• Sikre og standardisere 

legemiddelhåndteringsprosedyrer
• Grunnlag for opplæring/undervisning
• Revisjonsgrunnlag for interne 

revisjoner



Vedlegg 2: Legemiddelhåndteringsrutiner –
anbefalt innhold

Anbefalt prosedyreinnhold tar utgangspunkt i 
anbefalinger gitt i Rundskriv IS – 7/2015. 
Legemiddelhåndteringsforskriften (Forskrift av 3. 
april 2008 nr 320 om legemiddelhåndtering for 
virk-somheter og helsepersonell som yter 
helsehjelp).  

Da alle helseforetakene i HSØ skal ha/har ut-
arbeidet legemiddelhåndteringsprosedyrer anses 
det ikke lenger nødvendig å gi de ulike 
prosedyrene noen kategorisering i ihht prioritet. 



Anbefalinger  

Vedlagt er lenker til reviderte anbefalinger fra RLH som utdyper innholdet til enkeltprosedyrer. Disse er 

også lenket til under den enkelte prosedyre der de er aktuelle:  

 

Dokumentasjon av legemidler ved innleggelse 

Rutiner for legemidler ved utskriving og overføring av pasient 

Mottak, oppbevaring og bruk av pasienters private legemidler 

Narkotikaregnskap: Kontroll med legemidler i reseptgruppe A og B  

Tilberedning av intravenøse antimikrobielle midler- en oversikt over håndteringssystemer  

Legemiddelavfall - Håndtering 

Opplæringskrav av vikarer i legemiddelhåndtering 

Dokumentasjonsrutiner for perioperativ legemiddelhåndtering 

Bruk av pasientadministrerte H-reseptlegemidler 

Risikolegemidler 

Merking av legemidler til injeksjon/infusjon/inhalasjon/per oral administrering 

Bruk av partikkelfilter 

Dokumentasjonsrutiner for perioperativ legemiddelhåndtering 

Legemiddelkomitearbeid i HSØ  

 

Andre relaterte dokumenter anbefalt av RLH, er: 

Legemidler med forvekslingsfare 

Medisiner ved utreise 

 


