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1. BAKGRUNN 

Et overordnet mål ved pasientbehandling i sykehus er riktig bruk av legemidler1. 
Legemiddelrelaterte skader er fortsatt blant de hyppigste typene pasientskader i Norge2. WHO 
kampanjen Medication Without Harm har til hensikt å redusere alvorlig unødvendig 
legemiddelrelatert skade med 50%, globalt innen 20223. Når alle trinnene i håndtering av 
legemidler støttes av elektroniske løsninger og henger godt sammen, omtales dette som «lukket 
legemiddelsløyfe» (LLS). Det er tre varianter løsninger for legemiddelleveranser i LLS. Felles for alle 
tre er elektronisk identifiserbare endoser. Løsningene er med pasientmerking, uten pasientmerking 
eller som pasientbundne endoser. 

Innføringen av elektronisk kurve er et stort arbeid og legger et godt grunnlag for å innføre en LLS. 
Sykehuset Østfold HF har gjort det, og flere helseforetak er i gang med å ta i bruk slike løsninger 
for å redusere feil og avvik i arbeidsprosessene knyttet til legemidler, og for å oppnå effektivisering 
og økonomiske gevinster.  

2. HENSIKTEN MED PROSJEKTET 

2.1. Hvilke behov skal dekkes? 

Selv om det er gjort betydelig standardisering og digitalisering innenfor hvert av områdene klinisk 
virksomhet og logistikkvirksomhet i Helse Sør-Øst, ser man nå behovet for utredning av IKT-støtte 
på tvers av disse to områdene. Den kliniske kjeden fra forordning til administrering må henge 
sammen med legemiddellogistikk slik at forsyningen er koblet sømløst på klargjøringen, inkludert 
pakking, merking og automatisk identifisering. 

Prosjektet Regional standard for LLS i Helse Sør-Øst skal dekke følgende behov: 

A) Behov for beskrivelse av standardiserte logistikktjenester fra Sykehusapotekene HF på 
aktuelle varianter av LLS (endoser med og uten pasientmerking og -binding) 

B) Behov for krav til videreutvikling av IKT-tjenester for LLS (for eksempel videreutvikling av 
elektronisk kurve og enheter for mobil skanning) 

C) Behov for plangrunnlag for utforming av nye sykehusbygg med LLS. 
D) Behov for plangrunnlag for innføring av LLS i eksisterende bygg. 
E) Behov for plangrunnlag for investeringer innen legemiddellogistikk i Sykehusapotekene HF. 
F) Behov for roller og oppgaver innen LLS på tvers av sykehus og sykehusapotek. 

                                                      
1 Riktig legemiddelbruk er vanligvis definert som korrekt ordinasjon, uttak fra lager med klargjøring og utdeling til 
pasient (administrasjon) med dokumentasjon og evaluering. Riktig legemiddeladministrasjon inkluderer foruten riktig 
legemiddel, riktig dose, form, administrasjonsmåte og tidspunkt. 
2 «Pasientskader i Norge 2018» (Global Trigger Tool undersøkelse), Helsedirektoratet. 
3 https://www.who.int/patientsafety/medication-safety/en/ 

https://www.who.int/patientsafety/medication-safety/en/
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G) Behov for prosessindikatorer for kvalitet i legemiddelprosesser og for å følge innføringen 
av LLS. 
 

2.2. Nytten av regional standard for LLS 

Prosjektet vil legge grunnlag for effektiv innføring av LLS i hele foretaksgruppen inkludert 
Sykehusapotekene HF. En viktig effekt av LLS er bedre kvalitet i pasientbehandlingen med færre 
legemiddelfeil. Videre vil innføring av LLS gi muligheter for effektivisering, ønsket 
oppgaveforskyvning og bedring av arbeidsmiljø med mer tid til pasientbehandling.  

Elektronisk dokumentasjon av alle ledd i legemiddelprosessene ved pasientbehandling i sykehus vil 
gi datagrunnlag for  

 økonomisk oversikt over legemiddelprosesser 

 kvalitetsutvikling og prosesstyring for kontinuerlig forbedring 

 klinisk forskning relatert til legemidler 
 

3. FØRINGER  

Muligheten for å innføre LLS med positive nytteeffekter, er en sentral del av begrunnelsen for å ta 
i bruk elektronisk kurve ved alle helseforetakene i Helse Sør-Øst, jfr. styresak 039-2018 i Helse Sør-
Øst RHF: «Videre innføring av elektronisk kurve- og medikasjonsløsning». 

I Oppdrag og bestilling 2018 fikk alle helseforetak i oppdrag om å legge til rette for utvikling av LLS, 
i samarbeid med Sykehusapotekene. Føringen ble gjentatt i Oppdrag og bestilling 2019 for 
Sykehusapotekene HF (side 8):  

 «Sykehusapotekene HF skal sammen med helseforetakene planlegge for etablering av 

lukket legemiddelsløyfe ved innføring av elektronisk legemiddelkurve MetaVision. 

 Sykehusapotekene HF skal tilrettelegge for produksjon og levering av endosepakkede 

legemidler til lukket legemiddelsløyfe.» 

Et regionalt konsept for LLS i HSØ vil også støtte opp under flere prioriterte satsningsområder i 
Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-23, Regional utviklingsplan 2035 for Helse Sør-Øst og Strategi 
for kvalitet, pasientsikkerhet og HMS i Helse Sør-Øst 2018-2020. Dette tiltaket kan relateres til 
Sykehusapotekenes strategiplan som ett av tre viktige strategiske mål4.  

                                                      
4 Utvikle og levere morgendagens legemiddelforsyning: 1) Effektivisere og forbedre kvaliteten i forsyningen av 
legemidler i sykehusene, 2) Legge premisser og anbefale LLS som fremtidig modell for legemiddelforsyning i 
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3.1. Sammenheng med andre prosjekter 

Som nevnt er det et behov for å koble sammen flere områder med en helhetlig tekning og 
det er derfor flere avhengigheter mellom tiltaket og andre tiltak. 

Prosjekt Regional kurve- og medikasjonsløsning (Metavision) 
Flere helseforetak er ferdig med innføringen av elektronisk kurve (Sykehuset Østfold HF, 
Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF, Sunnaas sykehus HF). I løpet av 2020 
fullføres også implementeringen ved Oslo universitetssykehus HF, Akershus 
universitetssykehus HF og Sørlandet sykehus HF. Ved utgangen av 2021 er også Vestre Viken 
HF og Sykehuset Innlandet HF ferdig. 

Det er allerede tilleggsfunksjonalitet i Metavision som er viktig for LLS. Dette vil bli levert i 
forbindelse med versjonsoppgraderinger og integrasjoner i 2020-22. Videreutvikling av elektronisk 
kurve må finansieres i regional IKT-forvaltning. 
 
Klinisk legemiddelsamhandling  
Prosjektet klinisk legemiddelsamhandling i regi av programmet Regional klinisk løsning, skal 
definere enkle og sikre arbeidsprosesser for legemiddelsamstemming som vil lede frem til 
ordinasjon i elektronisk kurve. Prosjektet samarbeider med DIPS og nasjonale tiltak som 
Pasientens legemiddelliste (PLL) i direktoratet for e-helse og SAFEST i Statens 
legemiddelverk. 

Prosjektet skal: 

 Sørge for oppfølging av grunndata (SAFEST) 

 Bidra til oversiktlig legemiddelinformasjon ved å tilrettelegge for mottak av pasientens 

legemiddelliste (PLL) fra direktoratet for e-helse. 

 Bidra til gjennomgående legemiddeldata ved integrasjon mellom de regionale kliniske 

applikasjonene DIPS, Metavision, CMS m.fl. 

 Kartlegge arbeidsprosesser for legemiddelsamstemming ved mottak og utskriving av 

pasient. 

 

Løsning for ERP i Sykehusapotekene HF 

Sykehusapotekenes økonomi- og logistikksystem, Farmapro, skal erstattes av en ny IKT-løsning. 

                                                                                                                                                                                
sykehusene, 3) Utvikle og levere endosepakkede legemidler og stimulere til økt bruk av endoser, 4) Utvikle og 
tilgjengeliggjøre halvfabrikata, «ready to use» og standardiserte medikamentpakker. 



 
 
 
 
 

  

 Side 9 av 20  
  

HSØ Prosjektveiviser – mandat for konseptfasen 
 
Navn på idé:  Regional standard lukket legemiddelsløyfe HSØ 
Dato: 14.04.2020 CAPPM ID:  

 

Løsningen er sentral i å etablere nødvendige sentrale og lokale produksjonsenheter i 

Sykehusapotekene HF for ompakking og merking av elektronisk identifiserbare endoser i LLS. 

 
SAFEST 
Nasjonalt prosjekt i Statens legemiddelverk finansiert av de regionale helseforetakene, som skal 
utvide dagens grunndatatjeneste for legemidler, FEST med nye informasjonselementer som er 
nødvendig for spesialisthelsetjenesten. 
 
Infrastrukturprosjekter 
Sykehuspartner kjører IKT-programmet STIM - Standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering – 
som inneholder prosjektet Arbeidsflate som innfører en mobilitetsplattform. Denne plattformen 
er sentral i å etablere enkle og sikre arbeidsprosesser støttet av mobile enheter. 
 
Byggeprosjektene 
LLS og systemvalg for legemiddellogistikk og legemiddellagring har betydning for fysisk utforming 
av arealer og utstyr der LLS skal innføres som eksempelvis sengeposter, legemiddellagre, 
legemiddelkabinetter, legemiddeltraller og apotekarealer. Nye måter å tilby legemiddelforsyning- 
og farmasøyttjenester nærmere sluttbrukerne som for eksempel «farmasitun» må vurderes og vil 
ha betydning for utforming av nye sykehusbygg. Utredningen må samarbeide med de pågående 
planleggings- og byggeprosjektene, spesielt i Drammen, på Radiumhospitalet, på Aker og på 
Gaustad. 
 
IKT-forvaltning av regionale og interregionale IKT-løsninger 
Prosjektet må samarbeide med relevante funksjoner innen regional og interregional IKT-
forvaltning som eksempelvis systemforvaltningen av elektronisk kurve og medikasjonsløsning og 
systemforvaltningen av tilgrensende økonomi- og logistikkløsninger. 
 

3.2. Involvering av andre virksomheter  

Prosjektet for Regional standard for LLS vil samarbeide tett med Sykehusapotekene HF og 
kartlegge lokale initiativer for legemiddelprosesser og LLS ved helseforetakene. Private, 
idelle sykehus med driftsavtale med Helse Sør-Øst skal inviteres til et samarbeid. 

Andre virksomheter og funksjoner som vil bli involvert i prosjektet: 

 Sykehuspartner HF 

 Statens legemiddelverk 

 Helsedirektoratet 

 Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler 



 
 
 
 
 

  

 Side 10 av 20  
  

HSØ Prosjektveiviser – mandat for konseptfasen 
 
Navn på idé:  Regional standard lukket legemiddelsløyfe HSØ 
Dato: 14.04.2020 CAPPM ID:  

 

3.3. Anskaffelser for å gjennomføre prosjektet 

I forbindelse med utvikling av nye standarder og praktisk utforming av LLS kan det være aktuelt å 
anskaffe tilleggsprogramvare og inventar/materiell som kan brukes til mindre utprøvinger. 

Store endringer i eksisterende programvare håndteres utenfor dette prosjektet. 

3.4. IT-politiske føringer og andre rammebetingelser 

 

Utredningen vil forholde seg til gjeldende styringssystemer i foretaksgruppen, inkludert 
styringssystem for informasjonssikkerhet og personvern. 
 
Sykehus og sykehusapotek er to ulike typer organisasjoner som styres av til dels forskjellige 
lovverk og følges opp av ulike tilsynsmyndigheter. Eksempelvis styres sykehusapotek av 
apotekloven med Statens legemiddelverk som tilsynsmyndighet og sykehusene av 
spesialisthelsetjenesteloven med Helsetilsynet som tilsynsmyndighet.   

LLS forutsetter et tett samarbeid mellom sykehus og sykehusapotek der alle relevante lover og 
forskrifter overholdes.  
 
Noen sentrale forskrifter som har betydning for LLS: 

 Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek 

 Forskrift om tilvirkning av legemidler i apotek. 

 Legemiddelhåndteringsforskriften med veileder 

 

3.5. Arkitekturprinsipper 

 
Arbeidet med regionale standarder for LLS vil bygge på «Regionalt arkitekturmålbilde – regionale 
arkitekturprinsipper» 
 
Skanningløsningen ved klargjøring av og administrasjon av legemidler skal bygge på regionale 
prinsipper og standarder for: 

 GS1 (Normdokument for informasjonsinnhold i strekkoder og QRkoder) 

 Automatisert datafangst og sporing (GS1 innføring) 

 Teknologivalg scannerutstyr – både fast og håndholdt/mobilt  

 Strekkoder på pasientarmbånd 

 Identifisering av helsepersonell 

 Identifisering av lager/lokasjoner 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1998-04-27-455
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2001-06-26-738
https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/legemiddelhandteringsforskriften-med-kommentarer/Legemiddelh%C3%A5ndteringsforskriften%20med%20kommentarer%20(rev)%20%E2%80%93%20Rundskriv.pdf/_/attachment/inline/7eeea6af-28e7-44fb-823a-4820c7ea6597:81191d21a0a9e3131cb80deff61f723499f3f65c/Legemiddelh%C3%A5ndteringsforskriften%20med%20kommentarer%20(rev)%20%E2%80%93%20Rundskriv.pdf
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Prosjektets leveranser vil bli kvalitetssikret fortløpende gjennom dialogmøter med Regional 
portefølje administrasjon og arkitektur funksjonen. Det forutsettes at beslutningsunderlag som 
leveres til BP2 og BP3 blir formelt saksbehandlet av det regionale arkitekturrådet når den blir 
operativ (med forbehold om situasjonen med Corona-krisen).  
 
Begrunnelsen for dette er at beslutningsunderlaget til prosjektene inneholder en rekke 
arkitekturvalg som skal kvalitetssikres av arkitekturrådet før innstillingen til det regionale 
porteføljestyret. 

4. ERFARINGER OG ANNEN NYTTIG INFORMASJON 

De sist bygde, større sykehusene i regionen representerer svært nyttige erfaringer på 
legemiddelområdet, som Akershus universitetssykehus på Nordbyhagen (2008) og Sykehuset 
Østfold på Kalnes (2015). I tillegg har man i flere år hatt pasientbundet legemiddelleveranser 
til tre sykehusavdelinger ved Sykehuset Telemark i Skien. Rapporter om disse erfaringene 
inngår i utredningsunderlaget, se liste over relevante dokumenter i kapittel 7. 
 
Danmarks største sykehusbygg, det nye universitetssykehuset i Århus har kombinert elektronisk 
identifiserbare endoser med pasientbinding og representerer nyttige erfaringer. 
 
 

5. BESKRIVELSE AV KONSEPTFASEN 

 

5.1. Organisering og ansvar i konseptfasen 

Prosjekteier: 

 Helse Sør-Øst RHF, avdeling Medisin og helsefag 
 
Prosjektutfører: 

 Sykehusapotekene HF 
 

Styringsgruppe:  

Rolle/organisasjon Navn 

Direktør Medisin og Helsefag, HSØ RHF (leder) Jan Frich 

Leder for e-Helse, HSØ RHF Ulf E. W. Sigurdsen 

Regional systemansvarlig MetaVision  Harald Noddeland 

Fagdirektør Sykehuset Østfold Helge Stene-Johansen 

Fagdirektør Sykehuset Telemark Halfrid Waage 
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Fagdirektør Sykehusapotekene HF Hans-Petter H. Johannessen 

Driftsdirektør Sykehusapotekene HF Ingun Gjerde 

Sykehusbygg HF Ikke avklart 

Sykehuspartner HF Geir Ove Staalen 

 

 
Prosjektgruppe:  
Ekstern innleie av prosjektleder i full stilling. Tverrfaglig sammensetning med frikjøp/innleie av 
ressurser fra ulike kompetanseområder; farmasøyt, lege, sykepleie, IT-arkitekt, logistikk og 
økonomi. Prosjektleder skal ha løpende kontakt med ledergruppen i Sykehusapotekene. 

Faglig støtte/ referansepersoner:  

 Regional fagforvaltning 

 Sykehusapotekene HF 

 Regionalt legemiddelhåndteringsutvalg 

 Fagdirektørmøte HSØ 
 
Overordnede faglige spørsmål rettes til regional fagdirektør og kan eventuelt diskuteres i det 
regionale fagdirektørmøtet. 
 

 

5.2. Interessenter i konseptfasen 

 

 Helseforetakene i Helse Sør-Øst 

 Helse Vest (Meona) 

 Helse Nord (MetaVision) 

 Helse Midt (EPIC) 

 Tillitsvalgte 

 Verneombud 

 Brukerrepresentant/pasientorganisasjon (FFO?) 

 Statens legemiddelverk 

 LMI (Felleskatalogen) 

 Private, ideelle sykehus 

 Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse 

 

5.3. Leveranser fra konseptfasen 
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5.3.1. Prosjektbegrunnelse/Business Case 

Prosjektbegrunnelsen/Business Case utarbeides i konseptfasen som en første versjon, og vil bli 
knyttet opp mot prosjektforslaget. Dokumentet videreutvikles i planleggingsfasen. 

Prosjektet vil utarbeide effektmål først og fremst knyttet til økt kvalitet og pasientsikkerhet i 
legemiddelhåndteringsprosessene klargjøring og administrering. Dernest er det ønskelig med 
effektmål knyttet til effektivisering av legemiddellogistikken inkludert kasting av legemidler.  

Forslag til effektmål/nytte ved gjennomføring av prosjektet:  

Økt kvalitet og pasientsikkerhet ved reduksjon i antall legemiddelrelaterte feil: 

 Klargjøring/istandgjøring: 

 Korrekt klargjøring av legemidler i forhold til gjeldende ordinering. 
 Riktig legemiddel i rett dose og form. 

 Både elektronisk identifiserbare endoser og pasientbundne/merkede. 

 Forsyning og lokale legemiddellagre:  

 Riktig lagerbeholdning desentralisert nær bruker, og riktig lagerhold sentralt ved 

sykehus og sykehusapotek. 

 Leveranser i rett tid. 

 Administrering av legemidler:  

 Korrekt administrering og utdeling av legemidler til rett pasient i forhold til gjeldene 

ordinering. 

 Riktig legemiddel i rett dose og form til rett pasient på rett måte og til rett tid. 

Avhengig av valg av modell for legemiddelforsyning (grad av automatisering og bruk av ferdige 
løsninger) og resultater fra delprosjekter vil effektivitet og god sykehusøkonomi gi gevinster på 
lang sikt, ved redusert tid brukt til håndtering av legemidler.  

Å forebygge legemiddelrelaterte feil har stor betydning for medarbeidere og arbeidsmiljø ved at 
leger og sykepleiere opplever trygghet ved sikre arbeidsprosesser knyttet til 
legemiddelhåndtering. 

En standardisering av legemiddelhåndteringsprosessen i LLS vil danne grunnlag for 
kvalitetsindikatorer og legge til rette for dokumentasjon av høy grad av bruk av teknologi som nivå 
6 og 7 ved EMRAM sertifisering av helseforetak utført av HIMSS5.  

                                                      
5 HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society) er en internasjonal leverandørnøytral 
interesseorganisasjon for teknologi i sykehussektoren som har utviklet flere skåringer og utmerkelser for modenhet i 
bruk av teknologi. EMRAM er en skår for bruk av teknologi i pasientbehandling av inneliggende pasienter på sykehus. 
EMRAM står for Electronic Medical Record Adoption Model. 
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5.3.2. Prosjektforslag 

Prosjektgruppen utarbeider i konseptfasen et prosjektforslag som vil danne grunnlag for en 
beslutning (BP2) om å gå over i planleggingsfasen. Her oppsummeres kort hvilke temaer som vil bli 
omtalt. 

Kartlegging 
Kartlegge dagens situasjon med eksisterende løsninger og pågående aktiviteter i HSØ med 

betydning for LLS. Dokumentere dagens arbeidsprosesser for klargjøring, forsyning og 

administrering på et overordnet nivå. Detaljering må skje i senere prosjektfaser.  

 

Målbilde 

Beskrive overordnet målbilde for legemiddelprosessene knyttet til klargjøring og administrasjon av 

legemidler i sykehus samt forsyning fra sykehusapotek. 

 

Arkitektur 

Foreslå tiltak og fremdriftsplan for arkitekturarbeidet. Utarbeide overordnede spesifikasjoner og 

arkitekturbeskrivelser for behov for endringer eller ny funksjonalitet i IKT-systemer som 

understøtter LLS.  

 Overordnet prosesskart pasientmerket endose 

 Overordnet prosesskart ikke-pasientmerket endose 

 Identifisere forutsetninger og avhengigheter som må koordineres for en felles 

måloppnåelse, herunder et grunnlag for prioritert videreutvikling i MetaVision. 

 

Beskrive krav til grunndata og datakilder der legemiddeldata forvaltes og brukes 

Gjeldende regional metode for prosessanalyse og design skal benyttes for å dokumentere 

overordnede prosesskart som leveres som del av konseptanalysen. Prosesskartene skal benyttes 

til å identifisere gapene mellom nå-situasjon og ønsket situasjon for både prosesser, rutiner, 

applikasjoner, integrasjoner og infrastruktur (håndterminaler, skannere med mer) som blir berørt 

av målbilde for LLS. 

 

Konkretisere og dokumentere aktuelle hovedløsninger for legemiddelleveranser i LLS i HSØ i 

stikkordsform 

a) Elektronisk lesbar endose-merking av legemidler: Beskrive gapet fra dagens situasjon til 

ønsket situasjon. Foreslå tiltak og fremdriftsplan. 

b) Avlesing av strekkoder. Beskrive gapet fra dagens situasjon til ønsket situasjon. Foreslå 

tiltak og fremdriftsplan spesielt med tanke på: 
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 Endring av Metavision applikasjon/programvare, logistikk- og EPJ programvare 

 Valg av robust hardware 

 Rutine for oppdatering av legemiddeldata fra SAFEST til kurveløsningen 

c) Pasientmerket/pasientbundet endose. Beskrive gapet fra dagens situasjon til ønsket 

situasjon. Foreslå tiltak og fremdriftsplan 

 API Metavision for eksport av data 

 Mellomvare og integrasjoner for pakkemaskin  kravspesifikasjon  utvikling og 

implementering 

d) Legemiddelkabinetter. Beskrive gapet fra dagens situasjon til ønsket situasjon. Foreslå 

tiltak og fremdriftsplan. 

 Avklare aktuelle bruksområder 

 Behov for integrasjoner (lagerstyring – kurveløsning) 

 Avklare driftsmodell  

e) Retur og kassasjon. Beskrive gapet fra dagens situasjon til ønsket situasjon. Foreslå tiltak og 

fremdriftsplan. 

 Utnytte elektronisk merking 

 Utvikle rutiner 

 Systemendringer for å gi støtte til prosessene påvirket av målbilde 

 Kontroll - narkotika 

f) Selvadministrering av legemidler. Overordnet tilnærming til elektronisk dokumentasjon 

g) Legemidler i tillegg til hovedløsningene. Det må også vurderes hvordan det vil være mulig å 

elektronisk identifisere: 

 Delmengder for enkle opptrekk som f.eks. i enkle injeksjoner, infusjoner og perorale 

flytende legemidler som istandgjøres i sykehus.  

 Legemidler som ikke ordineres, men istandgjøres, administreres og hvor gitt mengde 

dokumenteres i ettertid. 

 Tilberedinger fra sykehusapoteket til den enkelte pasienter som f.eks. intravenøs 

ernæring og smerteblandinger. 

 Kreftlegemidler som kontrolleres og dokumenteres i CMS. 

 

Andre forhold av betydning for legemiddelhåndtering i LLS  
Det er behov for å vurdere:  

 Bestillingsløsning, forsyning og lagerhold av lokale legemiddellagre i sykehus 

 Bestillingsløsning av legemidler som pakkes og merkes direkte til pasient  

 Bestillingsløsning for legemidler som skal tilvirkes og merkes direkte til pasient 

 Innredning av lokale legemiddellagre i sykehus  
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 Løsninger for forenkling av narkotika regnskap  

 Mobile løsninger som traller, skannere mm 

 Håndtering av retur, kassasjon og avfall 

 

 
Økonomi  

 Prosjekt finansiering av videre arbeid med regional standard for LLS - avgrensninger 

 Økonomimodell for tjenesteleveranser fra Sykehusapotekene til helseforetakene. 

Beskrives i prosjektforslaget – henger sammen med gevinstarbeidet. 

 Innspill til budsjettprosess 2020 og 2021  

 Oppgaveglidning, for eksempel økt bruk av apotektekniker i stedet for sykepleier 

 

Regional koordinering av LLS-prosjekter ved det enkelte helseforetak. 

 Dialog med helseforetakene om faglige spørsmål og ressursplanlegging i forbindelse 

med innføring av LLS. 

 Forventningsavklaring – «sånn mener vi det må være» 

 Beskrive ønsket situasjon for ressurser og arbeidsform for regional koordinering 

 Definere aktuelle piloter 

 Foreslå overordnet rekkefølgeplan i regionen 

 Kommunikasjonsplan 

 
Oppbygging av forvaltning – overlevering 

 Beskrive nødvendig kompetanse og kapasitet for forvaltningen av håndskannere med 

tilhørende programvare 

 Beskrive prinsipper for trinnvis overlevering 

 Etablere erfaringslogg 

 Legge grunnlag for overleveringsdokumentasjon 

 

 

5.3.3. Avgrensninger:  

Regionalt konsept for LLS i HSØ vil ikke innbefatte: 

 Legemiddelsamstemming og andre arbeidsprosesser som fører frem til korrekt elektronisk 

ordinering. 

 Beslutningsstøtte og farmasøytvurdering av ordinering. 

 Arbeidsprosessen ved utskrivning der legemiddelinformasjon overføres fra Metavision til 
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DIPS og videre til nasjonale applikasjoner.  

 Prehospitale tjenester. Kan bli aktuelt på et senere tidspunkt når elektronisk journalsystem 

for ambulanser er implementert. 

 Elektronisk identifisering av blodprodukter, morsmelk og enterale ernæringsløsninger 

 
5.3.4. Faseplan for planleggingsfasen 

Faseplan med milepæler for de videre aktivitetene vil bli utarbeidet i konseptfasen. Antatt varighet 
på innføring av LLS er grovestimert til 3 år. 

 

 
5.3.5. Andre leveranser 

En rekke byggeprosjekter pågår som Radiumhospitalet, Aker, Gaustad og ny RSA. Bygging av Nytt 

sykehus Drammen er snart i oppstartsfasen. Det er viktig å avdekke behov for areal for 

legemiddelhåndtering sentralt og lokalt for både sykehusene og sykehusapotekene. Det må 

planlegges eventuell plass til pakkemaskiner knyttet til endose-produksjon, eller sammenstillings-

maskiner for pasientmerking/ pasientbinding av endoser, produksjonsroboter og lagerplass for 

«ready to use» produkter, areal og løsninger for lokale legemiddellagre, samt plass for 

beredskapslager for legemidler. Hele legemiddelforsyningskjeden i sykehusapotek og sykehusets 

enheter må ses i sammenheng for å oppnå helhetlige og kostnadseffektive løsninger. 

 

Planforutsetninger til sykehusbyggeprosjekter og byggforvaltning våren 2020  

 Overordnet beskrivelse av planforutsetninger for legemiddellogistikk og LLS for nye 

sykehus (leveres i konseptfasen). 

 Planleggingsgrunnlag for eventuell ombygging av eksisterende bygg eller redesign av 

eksisterende arealer og utstyr. 

 

 

5.4. Kostnader, tidsramme og ressursbehov for konseptfasen 

Planlagt varighet av konseptfasen er tre-fire måneder. Det er målet at konseptfasen så langt 
som mulig gjennomføres før sommerferien 2020 slik at beslutningspunkt for neste fase kan 
skje i tidlig på høsten 2020. 

Kostnadene er knyttet til bemanning av prosjektgruppen og er beregnet på grunnlag av 
kostnadsnivå for tilsvarende ressurser i prosjekt og forvaltning av regional kurve- og 
medikasjonsløsning. 
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Ressursrammen for konseptfasen er 2,5 mnok. Beregning av beløpet fremgår av tabellen 
nedenfor. Andre bidrag fra sykehusapotekene og helseforetakene på mindre enn 0,2 stilling 
frikjøpes ikke. 
 
 

Ressurs Stillingsbrøk Estimert kostnad for 3 mnd. 

Prosjektledelse – ekstern innleie 1,0 720.000 kr 

Farmasøyter 1,5 473.000 kr 

Sykepleiere 1,5 360.000 kr 

Leger 0,4 intern 

IT-arkitekt - ekstern 1,0 600.000 kr 

Juridisk ressurs 0,1 intern 

Økonomer (controlling og businesscase) 0,6 300.000 kr 

Møtevirksomhet – reiser – diverse drift - 47.000 kr 

Sum  2,50 mill kr 

 

Videre ressursbehov etter konseptfasen vil avhenge av omfang og fremdrift på de ulike 
aktivitetene, og må derfor avklares gjennom konsept- og planleggingsfasen frem mot BP3. 
 
 

5.5. Forslag til tilnærming – konsepter som bør vurderes 

Et viktig utgangspunkt for videre utvikling av regionale standarder for LLS er de løsningene som 
allerede er tatt i bruk: 

 Elektronisk identifiserbar endose ved Sykehuset Østfold 

 Endose med pasientbinding ved Akershus universitetssykehus 

 Endose med pasientmerking ved Sykehuset Telemark, Skien 
 
Det er aktuelt å vurdere nærmere hvordan disse løsningene kan kombineres. 
 
En viktig oppgave er også å vurdere hvordan ny mobilitetsplattform i Helse Sør-Øst som leveres av 
Sykehuspartner HF kan brukes i forbindelse med spesielt administrasjon av legemidler. 
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6. GJENNOMGANG AV BP1 SJEKKLISTE 

 

 Sjekkpunkt Kommentar 

1 Er det en tydelig definert problemstilling som 
synliggjør behovet for nærmere utredning? 

Ja. 

2 Er tiltaket i henhold til virksomhetsstrategien? Ja. Tiltaket vil bedre pasientsikker-
heten og ta tid tilbake til 
pasientbehandling. 

3 Er det vurdert hvordan og i hvilken grad 
prosjektet vil påvirke organisasjonen? 

Ja. Innføring av LLS vil påvirke både 
sykehusapotekene og sykehusene i stor 
grad. 

4 Er det mest riktig å gjennomføre tiltaket som 
et prosjekt eller som en linjeoppgave? 

Ja. Dette er en stor oppgave i et 
avgrenset tidsrom. Prosjektet vil 
fortløpende overlevere løsninger til 
forvaltning og drift. 

5 Er det tydeliggjort hvilke IT-politiske føringer, 
arkitekturprinsipper og andre standarder som 
gjelder for, og må tas hensyn til i utredningen? 

Ja. 

6 Er det tydeliggjort hvordan eller av hvem som 
finansierer utredningen ? 

Ja. HSØ RHF 

7 Er det behov for mer informasjon før det kan 
fattes en beslutning? 

Nei. 
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