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SAK NR 032-22 
ORIENTERINGSSAK: STATUS REGIONAL LUKKET LEGEMIDDELSØYFE OG STATUS 
INNFØRINGSPROSJEKT LUKKET LEGEMIDDELSLØYFE 
 
Forslag til vedtak: 
Styret tar status på prosjektene til orientering og ber administrasjonen holde styret oppdatert 
på status i prosjektene.  
 
 
 
 
 
Oslo, 15. juni 2022 
 
 
 
Tore Prestegard 
Administrerende direktør 
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1. Hva saken gjelder 
Orientering om status fra prosjekt Regional standard for lukket legemiddelsløyfe i Helse Sør-Øst 
(RLLS) og innføringsprosjektet Lukket legemiddelsløyfe i Sykehusapotekene HF (LLS i SA HF). 
 
Bakgrunn: 
Lukket legemiddelsløyfe er et viktig virkemiddel for å redusere legemiddelrelaterte 
pasientskader.   
Alle helseforetak, i samarbeid med Sykehusapotekene, har tidligere fått i oppdrag å legge til rette 
for utvikling av og å forberede seg på LLS. Føringen ble gjentatt i oppdrags- og 
bestillingsdokumentet for 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.  
• Sykehusapotekene skal framskaffe et økt antall legemidler som er emballert og elektronisk identifiserbare 
på dosenivå som forberedelse til innføring av lukket legemiddelsløyfe i helseforetakene.   
 

I bestillingsdokumentet til de kliniske helseforetakene for 2022 er føringen for en forventet 
innføring av LLS gjort enda tydeligere:   
 
• Helseforetaket skal etablere innføringsprosjekt for regional standard for lukket legemiddelsløyfe.   
 

Hovedgevinsten av LLS vil være styrket pasientsikkerhet gjennom økt kvalitet i behandlingen. 
Dette skal skje gjennom reduserte antall avvik og forbedringer i arbeidsprosessene innen 
legemiddelhåndteringen.   
Sekundært skal man søke å effektivisere legemiddelhåndteringen og dermed bidra til å «ta tiden 
tilbake» for sykepleierne gjennom bruk av pasientmerket eller pasientbundet endoser. Dette vil 
igjen forsterke de kvalitative gevinstene i pasientbehandlingen. 
 
Regional standard for lukket legemiddelsløyfe i Helse Sør-Øst (RLLS): 
Prosjektet har gjennomført første fase av gjennomføring (BP3.1) og planlagt neste fase (BP3.2). 
BP 3.2 ble godkjent i Porteføljestyre regional IKT-portefølje den 9. juni 2022. 
 
Det er tidligere gitt føringer fra porteføljestyret om å innføre LLS med endoser så raskt som 
mulig slik at man kan å ta ut gevinster så tidlig som mulig. Dette har vært førende for aktiviteten i 
fase 1 og planleggingen av fase 2. Målsettingen med fase 1 har vært å forberede innføringen av 
LLS, samtidig med å gjennomføre utprøvinger for å verifisere fremtidige arbeidsprosesser for 
pasientmerkede og pasientbundne endoser.   
 
I styremøtet vil det bli gitt en presentasjon av: 
 

• Leveranser i fase 1 (BP3.1) som danner grunnlag for videre innføring  
• Resultater fra utprøvinger av LLS for pasientmerkede og pasientbundne endoser ved 

Sykehuset Østfold, Sykehuset Telemark og Akershus universitetssykehus.  
• Regional metodikk for innføring av LLS.  
• Leveranser i neste fase (BP3.2), fra juli 2022 til ut oktober 2023 
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Innføring av LLS i SA HF 
Det er etablert et innføringsprosjekt for regional standard for lukket legemiddelsløyfe i 
Sykehusapotekene HF. Prosjektgruppe og styringsgruppe er på plass og prosjektet har startet 
arbeidet. Innføringsprosjekt for LLS i Sykehusapotekene HF har til hensikt å bidra til og sikre en 
vellykket innføring av regional standard, samt en god overføring til drift og forvaltning. Prosjektet 
skal i tillegg identifisere og gjennomføre tiltak for å sikre leveranser av elektronisk identifiserbare 
endoser i henhold til vedtatt regional standard for LLS i Helse Sør-Øst.  
En viktig del av planleggingsfasen er utarbeidelse av prognosemodeller for etterspørsel av 
endoser i Helse Sør-Øst og simulering av produksjonslinjene på Skien for avdekke flaskehalser. 
Disse aktivitetene betegnes som analysefase og skal resultere i et beslutningsgrunnlag for å 
iverksette nødvendige tiltak for å sikre en effektiv og robust produksjon av endoser. Tiltakene 
kan være anskaffelse av nødvendig utstyr, roboter, programvare og endring i arbeidsprosesser og 
organisering. Planleggingen må også definere når anskaffelsesprosessene må igangsettes for å 
møte den økende etterspørselen. 
 
Følgende leveranser prioriteres i planleggingsfasen: 

• Foranalyse   
• Tiltaks- og opptrappingsplaner 
• Myndighetsregulering og standarder (med unntak av GS1) 
• Legemiddelinnkjøp 
• Økonomiske analyser for kjøp og salg 

 
Det vil bli gitt en presentasjon av status innføringsprosjektet i styremøtet 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  
For å kunne innføre LLS i HSØ med endoser, er en dekningsgrad på over 80% satt som måltall 
for å oppnå en god arbeidsflyt i sykehuset. Sykehusapotekenes HFs hovedoppgave er derfor å 
sørge for anskaffelse av elektronisk identifiserbare endoser ved produksjon(ompakking) i 
egenregi og ved anskaffelse gjennom Sykehusinnkjøp, divisjon legemidler. En forutsetning er 
gode prognoser fra helseforetakene og regionale beslutninger for valg av identifiserbare 
legemidler som leveres fra industrien.  
 
Utprøvingene av pasientbundet og pasientmerket endose har understøttet flere av de antatte 
gevinstene ved disse leveransemodellene som redusert tid til klargjøring av legemidler på lokalt 
legemiddellager, stor reduksjon av tilleggsbestillinger og høyere dekningsgrad enn LLS med kun 
endose. Det vil være naturlig å fatte beslutning om det regionale målbilde for LLS i 2024 når 
nødvendig funksjonalitet og integrasjoner er satt i produksjon, samt at man har gjennomført 
utprøvinger som verifiserer de teoretisk beregnede gevinstene. Uavhengig av dette er Nytt 
sykehus i Drammen planlagt med pasientmerket leveransmodell og tilsvarende beslutning er tatt i 
Sykehuset Telemark. Sykehuset Østfold vil også effektivisere sin LLS modell ved maskinell 
«trallelegging». Styret i Sykehusapotekene HF sin beslutning om anskaffelse av programvare for 
produksjon av pasientmerket eller –pasientbundet endose var derfor viktig for at 
Sykehusapotekene HF kan forberede for denne type legemiddelleveranse. 
 
En av leveransene i RLLS BP3.2 er å bistå Sykehusapotekene med å utarbeide 
beslutningsunderlag for anskaffelse og låneramme for endosemaskin på apoteket på 
Nordbyhagen. Det legges opp til at Sykehusapoteket på Nordbyhagen skal levere alle endoser til 
Akershus universitetssykehus. Kapasitet på dagens produksjonsmaskin for endoser gjør at  
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apoteket i dag kan levere 48% av behovet for endoser til Akershus universitetssykehus. For å øke 
kapasiteten iht. behovet ved full innføring av LLS, må det anskaffes en ny maskin eller innføres 
nattskift i produksjonen med dagens maskin. På grunn av bestilling- og leveransetid på slike 
maskiner vil prosjektet i fase 2 utarbeide et beslutningsunderlag for en ny produksjonsmaskin på 
Nordbyhagen. Beslutningsunderlaget vil bli behandlet i styringsgruppen og oversendes deretter til 
Sykehusapotekene for videre behandling i henhold investeringsbeslutninger i Helse Sør-Øst.      
 
I leveranse til RLLS prosjektet er det lagt inn en opsjon på en mulighetsstudie for LLS for 
legemidler med tilsetninger. Dette er en nedskalert versjon av konseptforslaget Tilvirkning av 
legemidler som ikke er cytostatika. En bestilling og produksjonsløsning for legemidler med tilsetninger 
som ikke er cytostatika vil øke sikkerheten i slik produksjon og effektivisere dagens 
arbeidsprosess i sykehus og sykehusapotek. I samarbeid med regional fagforvaltningen for 
MetaVision og CMS har prosjektet vurdert konseptforslaget og konkludert med at det bare er ett 
av de foreslåtte alternativene i konseptet som er reelt. Prosjektet vil derfor fokusere på dette, som 
innebærer å bruke MetaVision til forordning, CMS til produksjon og MetaVision til 
administrering av legemidler med tilsetninger. Alternativet utnytter systemer som Helse Sør-Øst 
alt har og vil derfor hente ut gevinster av tidligere investeringer, samtidig som det vil kreve 
mindre endringer enn de andre alternativene.  
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 
Administrerende direktør anbefaler at styret tar saken til orientering og ber om at styret blir holdt 
oppdatert på status i prosjektene. 
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