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Anbefalinger: Rutiner for legemidler ved utskrivning og overføring av 
pasient 
Veileder for legemiddelhåndtering vedlegg 2: Del I, prosedyre 11 og 14 - ”Rutiner ved 

utskrivning og ved overføring til annet behandlingsnivå” og ”Utlevering av pasientens 

legemidler til pårørende eller arvinger ved dødsfall”:  
 

 

Hensikt  

 Sikre kontinuitet og oppfølging i legemiddelbehandlingen for alle 

utskrivningsklare pasienter  

 Sikre at pasienten har oversikt over og forstår indikasjonen(e) for og 

bruken av de legemidlene han/hun skal fortsette med etter utskrivning 

fra sykehuset. 

 Sikre god informasjonsflyt til annen helsetjeneste og pårørende, samt 

hindre avbrudd i legemiddelbehandlingen etter utskrivning pga 

manglende legemidler eller utstyr.  

 Sikre god informasjonsflyt innen spesialisthelsetjenesten 

 

 Sikre at pasienten får tilbake medbrakte legemidler som har vært 

oppbevart i enheten under oppholdet, og at legemidlene tas hånd om på 

forsvarlig måte ved dødsfall. 

Omfang 
 Gjelder ved utskrivning av alle pasienter ved sykehuset eller ved 

overføring til annet sykehus.  

 

Grunnlagsinformasjon/ 

bakgrunn 

FOR 200-12-21 nr 1385 Forskrift om pasientjournal § 9 

Oppdatering av pasienters legemiddelliste, legemiddelinformasjon og 

 -forsyning ved utskrivning av pasient og ved overføring til ulike 

behandlingsnivå er et kritisk trinn i legemiddelhåndteringskjeden. 

Pasientsikkerhetskampanjen ”Samstemming av legemiddellister” 

Ansvar 

 Legen som har ansvar for pasienten ved utskrivning, har ansvar for å gi 

muntlig og skriftlig legemiddelinformasjon til pasient og evt. pårørende. 

 Sykepleier som har ansvar for pasienten ved utskrivning, har ansvar for 

å gi informasjon til alle nødvendige instanser og sørge for 

tilbakelevering av verdisaker/private legemidler.  

Arbeidsbeskrivelse 

1. Legemiddelinformasjon av lege ved utskrivning 

 

Informasjon til alle pasienter (evt. pårørende)  

 Legen som har ansvar for pasienten ved utskrivning, skal sørge for at 

pasienten har oversikt over og forstår indikasjonen(e) for og bruken av 

den legemiddelbehandlingen han/hun skal fortsette med etter 

utskrivning fra sykehuset.  

 Legen skal skrive en Pasientinformasjon med legemiddeloversikt til 

alle pasienter f eks A6-skjema, ”Informasjon til pasienten”  i DIPS 

eller tilsvarende i annen EPJ. 

Preparatnavn, dosering, indikasjon og evt. varighet av behandlingen 

skal oppgis. Det skal begrunnes hvilke legemidler som evt. er seponert 

og evt. doseendringer som er gjort under sykehusoppholdet.  

Generiske bytter som er gjort under sykehusoppholdet må spesielt 

ivaretas slik at det preparatet pasienten stod på ved innkomst også føres 

i legemiddeloversikten.  

Videre oppfølging og kontroll av legemiddelbehandlingen skal også 

beskrives. Se vedlegg ”Medisiner ved utreise” 
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Skjema eller utskrifte fra EPJ/DIPS utleveres til pasienten.  

Ved bruk av ferdigtrykt A6-skjema må det tas kopi til pasientens 

journal.  

 Legen skal muntlig gjennomgå informasjonen med pasienten før 

utreise, og sørge for at pasienten får med seg resept på nyoppstartede 

legemidler og eventuelt skriftlig tilleggsinformasjon om 

legemiddelbehandlingen som for eksempel legemiddelbrosjyrer. 

 

Informasjon til andre enn pasient  

 Fastlege får tilsvarende opplysninger i epikrisen. Evt. kan 

Pasientinformasjonen sendes i tillegg til epikrisen.  

 En kopi av pasientinformasjonen sendes evt. til hjemmesykepleien, 

sykehjem ol. etter avtale med pasient/pårørende.  

 Ved overflyttinger innen spesialisthelsetjenesten kan kopi av 

kurve/medisinkort vurderes vedlagt 

  

Pasienter som bruker multidose 

 Multidosepakkede legemidler bestilles av hjemmetjenesten eller 

sykehjemmet til den enkelte pasient. Det er derfor viktig at ansvarlig 

sykepleier ved sengeposten gir kommunehelsetjenesten beskjed i god 

tid før pasienten skrives ut, slik at multidosepakkede legemidler kan 

produseres. 

 

Pasienter på legemiddelassistert rehabilitering (LAR)  

 Ved utskrivning av pasienter på legemiddelassistert rehabilitering 

(LAR) skal både fastlege og leverende lokalapotek ha beskjed.  

 Ved behov for smertelindring med A- og /eller B-preparater ved 

utskrivning, bør behandlende lege avtale dette med fastlegen, evt. etter 

kontakt med spesialist i rus- og psykiatri.  

 

 

2. Sykepleierutiner ved utskrivning av pasient 

 Sykepleiesammenfatningen skrives av sykepleier som har ansvar for 

pasienten på utskrivningstidspunktet og sendes til sykehjem, 

hjemmetjeneste o.l. 

I Sykepleiesammenfatningen skal det beskrives når (klokkeslett) og 

hvilke legemidler som er gitt på sykehuset avreisedagen.  

 Sykepleier sørger for at informasjon til alle nødvendige instanser 

(annen helsetjeneste evt. pårørende/andre) om utreisetidspunkt, behov 

for oppfølging/hjelpemidler, aktuelle legemidler etc. gis i god tid før 

avreise.  

Dersom pasient/kommunehelsetjenesten ikke har eller kan skaffe 

legemidlene, kan legemidler unntaksvis utleveres for noen dager for å 

unngå avbrudd i nødvendig legemiddelbehandling NB! Pasienter som 

bruker multidose (følg samme rutine som ved utlevering av 

permisjonsmedisin).  

 Resepter på legemidler som skal tilberedes, legemidler uten 

markedsføringstillatelse, spesialproduserte miksturer til barn og andre 

spesielle legemidler som fortrinnsvis brukes i sykehus bør som 

hovedregel få dette ekspedert på sykehusapoteket før avreise. Dette er 

eksempler på legemidler og legemiddelformer som sjelden kan 

anskaffes umiddelbart på lokale apotek. 

 Sykepleier sørger for tilbakelevering av eiendeler inkl. private 

legemidler - se pkt.3 ”Gjennomgang og tilbakelevering av private 

legemidler”. 

 Utførte oppgaver/handlinger skal dokumenteres i sykepleier-

dokumentasjonssystemet. En kan gjerne lage en lokal sjekkliste for 
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utskrivning av pasient. Denne makuleres etter bruk.  

 

3. Gjennomgang og tilbakelevering av private legemidler 

 Legemidlene gjennomgås av sykepleier som har ansvar for pasienten 

på utskrivningstidspunktet.  

Legemidler som har blitt seponert i løpet av sykehusoppholdet, 

anbefales returnert til apoteket for kassasjon - dog etter avtale med 

pasienten.  

Gjennomgangen skal basere seg på Pasientinformasjonen -  

jf. pkt.1 ”Legemiddelinformasjon av lege ved utskrivning”. 

 Tilbakelevering av private legemidler skal dokumenteres / registreres i 

DIPS eller annen EPJ. 

Pasient/pårørende kvitterer for mottaket på verdiposen eller tilhørende 

skjema. Det må komme frem om pasienten har gitt samtykke til at 

seponerte legemidler skal kasseres.  

 Dersom pasienten forlater sykehuset på eget initiativ og man i ettertid 

velger å skrive ut pasienten, må man registrere i journal hvor private 

legemidler befinner seg etter utskrivelsen.  

 Dersom pasienten dør på sykehuset, skal medbrakte reseptpliktige 

legemidler ikke utleveres til pårørende. Legemidlene skal leveres til 

apoteket for kassasjon.  

Når det gjelder reseptfrie legemidler kan disse utleveres til pårørende. 

Reseptfrie legemidler som ikke utleveres til pårørende, skal leveres til 

apoteket for kassasjon. 

 

 

Referanse/hjemmel 

 Lov om helsepersonell § 4, § 5, § 39 og § 40 

 Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. § 3-2 

 Forskrift om pasientjournal § 8 

 Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell 

som yter helsehjelp, § 4 

Relaterte dokumenter Veileder for legemiddelhåndtering vedlegg 2: Del I, prosedyre 11 og 14. 

Vedlegg  ”Medisiner ved utreise” Pasientsikkerhetskampanjen, samstemming 

 


