
Regional 
legemiddelkomitekonferanse

2021

Helse Sør-Øst
5. november kl. 0930 - 1500

Thon Hotel Opera, Oslo

Arrangør: Regionalt Legemiddelforum Helse Sør-Øst RHF
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Formål med konferansen

• Synliggjøre arbeidet i Regionalt Legemiddelforum Helse Sør-Øst RHF, og 
bidra til god dialog med legemiddelkomitéer og ledere i 
helseforetak/sykehus

• Bidra til økt kompetanse og inspirasjon i legemiddelkomitéene

• Bidra til erfaringsutveksling og koordinering mellom 
helseforetakene/sykehusene



Program
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1000 – 1045            Velkommen 
v/Øyvind Melien, leder av RLF 
v/Anders Debes, avdelingsdirektør, Somatikk og rehabilitering, Avd. for medisin og helsefag HSØ  RHF 

Aktivitetene i 2020 
v/Astrid Johnsen, sekretær av RLF

Legemiddelhåndtering

1045 – 1130             Regional standard for lukket legemiddelsløyfe i Helse Sør- Øst 
Hvordan kan sykehusene forbedre seg?
v/Arve Melum, prosjektleder

Klinisk legemiddelsamhandling – Samstemming og samhandling på kort og lang sikt
v/Bjørn Hveem, klinisk fagansvarlig

1130 – 1200            Pause

Covid-19 

1200 – 1230 Legemiddelbehandling – erfaring og status
v/Marius Trøseid UiO/OUS

1230 – 1300           Vaksiner – Erfaring og status
v/Gunnveig Grødeland UiO

1300 – 1400           Lunsj

Legemidler til barn
1400 – 1430             KOBLE – Kunnskapsbasert oppslagsverk om barns legemidler

v/Helene Grytli, Legemiddelhåndboken

1430 – 1500             Manipulering av tabletter til barn – forskning i Sykehusapotekene HF
v/Jørgen Brustugun

1500             Avslutning av møtet 
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• Forumet har drøftet og planlagt temaer for aktiviteten i 2022:

• Legemiddelhåndtering 

• Forberedelser og innføring av lukket legemiddelsløyfe og økt bruk av endose

• Samstemming av legemiddellister

• Opplæring av helsepersonell

• MetaVision funksjonalitet - RLF/RLHs rolle

• Multidose- samarbeid med bydeler og fastleger 

• Farmasitun
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• Legemiddelbehandling 
• Legemidler til barn
• Farmasøytkonsultasjon etter henvisning fra lege
• IMPRESS studien
• Smertebehandling
• Antibiotikastyring

• Legemiddeløkonomi 
• H-resepter og etterlevelse av LIS anbefalinger
• Etterlevelse av beslutninger fra Beslutningsforum for Nye metoder
• Forsyningssenteret – innkjøp og logistikk
• Datauttrekk fra Datavarehus
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• Legemiddelberedskap 
• Nasjonale beredskapslagre
• Inn- og utfasing ved avtalebytte
• Risikovurdering
• Legemiddelmangel og kommunikasjonslinjer

• Legemiddelmangel
• Fast tema på møtene

• Felles legemiddelrevisjon
• Valg av tema (høst) og oppsummeringer (vår), fast på RLF møtene gjennom 

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

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


Siden sist……

• Legemiddelberedskap ved Covid-19

• Anbudsprosessen for basisanbud 2021/2022

• Regional antidotberedskap

• Dekning av pasienters legemiddelkostnader

• Legemiddelmangel

• Felles legemiddelrevisjon

• Aktuelle legemiddelområder fra oppdrag og bestilling

• Planer for regional legemiddelkomitekonferanse og nettverksmøte legemiddelhåndtering
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