
KONSEPT : Lukket legemiddelsløyfe (LLS) 

Bakgrunn og hensikt

Legemiddelrelaterte skader er fortsatt blant de hyppigste pasientskadene. Innføringen av elektronisk kurve har 
lagt grunnlaget for elektronisk støtte for ordinasjon, klargjøring, administrasjon og observasjon av effekt av 
legemidler. Dette omtales som lukket legemiddelsløyfe (LLS). Det er tre varianter av elektronisk identifiserbare 
endoser inn i LLS: med pasientmerking, uten pasientmerking eller pasientbundet. 
Sykehuset Østfold HF har tatt i bruk LLS på sengeposter, men mangler fortsatt lesbar merking av mange 
legemidler, integrasjon med automatisert lageroppdatering og en enkel og sikker mobil skanningløsning ved 
administrasjon av legemidler.  

Forventet nytte

Konsekvenser hvis idéen ikke gjennomføres?
Uten en klar regional utvikling og standardisering av LLS for de fleste legemiddelformer og typer kliniske 
avdelinger, er det ikke mulig å hente ut store deler av gevinstpotensialet ved innføringen av elektronisk kurve-
og medikasjonsløsning.
Dagens situasjon vil fortsette med for høy forekomst av legemiddelfeil, og ineffektive arbeidsprosesser med 
mindre tid til pasientbehandling. Uten regional standardisering vil det utvikle seg en uønsket variasjon praksis 
ved helseforetakene.

2, 5 mnok

Budsjett fase

01.05. – 01.09.2020

Varighet fase

Konsept

Fase

• Videre utvikling av Metavision
• STIM og mobil plattform og mobil funksjonalitet
• Sykehusapotekenes ERP og 
• Innkjøp av legemidler med hensiktsmessig elektronisk merking 

Risiko

Avhengigheter til andre

Konsepteier: Jan Frich
Konseptleder: Arve Melum
Arkitekt: Jon Gupta

Konsepteier og leder

Jan Frich, Ulf E. W. Sigurdsen, Harald Noddeland, Helge Stene-Johansen, 
Halfrid Waage, Ingun Gjerde, Geir Ove Staalen, representant for Sykehusbygg.

Hovedleveranser
• Vurdere de ulike elementene i LLS inkludert 

teknologi, forsyning og fysisk infrastruktur
• Identifisere nødvendige endringer i forsyning, 

klargjøring og administrering
• Identifisere nødvendige applikasjonsendringer

• Prosjektforslag
• Business Case
• Faseplan - planlegging
• Planforutsetninger for LLS i nye og eksisterende 

sykehusbygg inkludert areal og utstyr

Regional standardisering av LLS vil legge grunnlaget for en hensiktsmessig innføring av LLS ved alle 
helseforetakene. Dette vil føre til bedre kvalitet og færre legemiddelfeil. Det vil også føre til effektivisering av 
logistikk og kliniske arbeidsprosesser knyttet til legemidler.

• For svak finansiering og bemanning av prosjektet vil forsinke utviklingen av 
regionale standarder for LLS

• Uklarhet om ansvar og finansiering for lokal innføring og drift for tjenester 
nødvendig for LLS kan forsinke  i helseforetakenes innføring av LLS

TBD TBD

Sluttdato

Konseptbudsjettet

Finansiering

Forslag til styringsgruppe


