
Klinisk 
legemiddelsamhandling
– tryggere, enklere, raskere

Regional legemiddelkonferanse 5. november 2021



Samstemming og samhandling på kort og lang sikt

• Kort sikt
• Regional fagforvaltning - pågående arbeid 

• Lang sikt 
• Målarkitektur KLS

• Samstemming og samhandling om legemiddelinformasjon



Samstemming og samhandling  - ikke helt enkelt 

Hanne Sibjørnsen «Tegnehanne»



Pågående arbeid i regional fagforvaltning 
- på kort sikt med dagens applikasjoner og funksjonalitet

• Det arbeides med regional anbefaling for legemiddelsamstemming

• Forslag til to fremgangsmåter
• Tilpasset behandlingssituasjon og lokale behov



Lang sikt 

Legemiddelsamhandling
• KLS Målarkitektur og veikart



Prosjekter på legemiddelområdet 
• Klinisk legemiddelsamhandling

• En samlet og oppdatert liste over pasientens 
aktuelle legemidler med høy kvalitet og som 
kliniker har tillit til.

• Sømløs overføring av 
legemiddelinformasjon mellom aktuelle 
applikasjoner og mot nasjonale tjenester.

• En hensiktsmessig og sikker funksjonalitet 
for registrering og varsling av 
legemiddelreaksjon, interaksjoner, 
dobbelforordning og samstemming.

• Nye funksjonelle muligheter, økt kvalitet og 
mulighet for bedre nasjonal samhandling 
gjennom internasjonal standardisering.

• Regional standard for lukket 
legemiddelsløyfe

• Øke pasientsikkerheten gjennom 
etableringen og bruk av en regional 
standard for lukket legemiddelsløyfe (LLS) 
med elektronisk verifikasjon.

• Ta tiden tilbake for klinikerne 

Lukket legemiddelsløyfe

Forutsetninger 
ved inngang til 
lukket 
legemiddelsløyfe

Utgangs-
kriterier

Andre prosedyrer som ivaretar/ øker pasientsikkerheten og behandlingskvalitet ved 
sykehusoppholdet



Dagens utfordringer legemiddelsamstemming
- sett fra sykehus

Oversikt utfordringer

1. For mange kilder og mangelfull tillit til legemiddelinformasjonen
2. For lite brukervennlig samstemmefunksjonalitet 
3. Manglende mulighet for overføring av legemidler/legemiddellisten mellom EPJ og Kurve
4. Mangler i funksjonalitet for å opprette e-resept basert på forordninger i kurve 

* Basert på innspill fra referansegruppe og internt arbeid i Prosjekt Klinisk legemiddelsamhandling  (KLS) i HSØ
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Samstemming og 
samhandling om 

legemiddel-
informasjon

Legemiddel-
reaksjoner 

07 PLL basert 
på FEST 

implementert 
i Helse Sør-

Øst
02 ATC på 

enkeltvirkestoff 
fra SAFEST

01 Håndtering 
av legemiddel-

reaksjoner, 
interaksjoner og 

dobbelt-
forskrivninger 

er standardisert

05 Legemiddel-
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

Avhengigheter

SAFEST

DIPS Arena

Kjernejournal API

PLL

Tidslinje

08 Ernærings-
informasjon fra 

SAFEST 
tilgjengelig

Veikart - Legemiddelsamhandling

2022 2023 20252024
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Standardisere og forbedre kvalitet i lokal 
samhandling og prosess. 

Større gjenbruk av strukturert data.
Innføring av rutiner for PLL.
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Standardisert og enklere registrering. Økt kvalitet 
på varsel om legemiddelreaksjoner, interaksjoner

og dobbeltforskrivninger



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
Legemiddelreaksjon (CAVE)
Status 

PLL

Resept
Oppføring
Langtidsvirkende
Legemiddelreaksjon 
(CAVE)
Status 

Overordnet flyt, strukturert informasjon – PLL innført



PLL

Sykehus

FastlegeApotek

Helsenorge.no



PLL

Dagens flyt av legemiddelinformasjon Med PLL



Når og av hvem skal PLL oppdateres ?

Reseptformidlerforskriften

Når en lege gjør endring i en pasients legemiddelbehandling, skal endringen også registreres 
i pasientens legemiddelliste med mindre pasienten har motsatt seg at pasientens 
legemiddelliste gjøres tilgjengelig for legen. 

(trer i kraft når departementet bestemmer)



PLL skal inneholde

• Reseptpliktige legemidler

• Ikke-reseptpliktige legemidler 
pasienten selv oppgir til legen

• Legemidler som pasienten får 
utdelt eller administrert uten 
at det foreligger resepter, 
f.eks. på sykehjem eller på 
poliklinikk.

• Kosttilskudd 

Innhold i PLL

PLL kan inneholde
• Kjente legemiddelreaksjoner 

(CAVE) 

• Nylig avsluttet 
legemiddelbehandling (siste 3 
måneder) 

• Årsak til medisinsk endring i 
pågående behandling

• Årsak til seponering 

• Håndtering av 
interaksjonsvarsel

• Håndtering av 
dobbeltoppføringsvarsel

• Håndtering av CAVE-varsel 

*KLS har flere utestående avklaringer i forhold til PLL



Spørsmål ?


