
 
 
 

Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, 
Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Virksomheten er organisert i ett morselskap, 

Helse Sør-Øst RHF, og 11 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide sykehus, etter avtale med 
Helse Sør-Øst RHF. 

 

Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 
Postboks 404  Telefaks: 62 58 55 01 
2303 Hamar  postmottak@helse-sorost.no  
   Org.nr. 991 324 968 

    

 

 
Helseforetakene i Helse Sør-Øst  

Betanien Hospital 

Diakonhjemmet Sykehus 

Lovisenberg Diakonale Sykehus 

Martina Hansens Hospital 

Revmatismesykehuset AS 
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08/01284-40  
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Saksbehandler:  

Kari Olsen    

 

Anbefalinger fra regionalt legemiddelforum (RLF) 

Vedlagt oversendes anbefalinger fra regionalt legemiddelforum, som tidligere redegjort for i 

direktørmøte i Helse Sør-Øst, om hvordan helseforetakene/sykehusene kan nyttiggjøre seg 

legemiddelarbeidet på best mulig måte. 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Helse Sør-Øst RHF 

 

 

Alice Beathe Andersgaard Folke Sundelin 

fagdirektør ass.fagdirektør 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg:  Anbefalinger fra Regionalt legemiddelforum  

Kopi:  Jan Henrik Lund, leder av RLF, fagdirektør Sykehuset Østfold HF 

  Øvrige fagdirektører i Helse Sør-Øst 
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Vedlegg: 

 

Anbefalinger fra Regionalt legemiddelforum (RLF) 
 

Regionalt legemiddelforum har behandlet følgende sak i møte den 9.september 
2011: Legemiddelkomitéarbeid i Helse Sør – Øst RHF 
 
 
RLF oversender følgende anbefaling: 

Alle helseforetak/sykehus i Helse Sør-Øst RHF har en legemiddelkomité. En 
kartlegging viser både likheter og ulikheter i regionen. Arbeidsform, ressurser og 
aktuelle saker er varierende. 
Regionalt legemiddel forum mener legemiddelkomiteene er en svært nyttig ressurs i 
helseforetakene, og at disse gjør et viktig arbeid for å fremme sikker og rasjonell 
legemiddelbruk i foretakene. Det er derfor viktig å skape engasjement, slik at denne 
funksjonen oppleves som nyttig for alle ansatte. 
 
Regionalt legemiddelforum ønsker en tettere dialog med de lokale 
legemiddelkomiteene. Medlemmene i regionalt legemiddelforum skal være kjent for 
den lokale legemiddelkomité slik at saker kan spilles inn og referater fra de regionale 
møter står sentralt i det lokale oppfølgingsarbeidet. Regionalt legemiddelforum 
arrangerer en årlig legemiddelkomitékonferanse. 
 
Som en oppfølging av veileder i legemiddelhåndtering i Helse Sør- Øst RHF er det 
etablert et regionalt legemiddelhåndteringsutvalg (et underutvalg av RLF). En lokal 
legemiddelkoordinator i det enkelte helseforetak skal sikre den lokale koordineringen 
av legemiddelhåndteringsoppgaver og kommunikasjonen mellom lokalt og regionalt 
nivå innen legemiddelhåndteringsområdet. 
For å bedre koordinere arbeidet i Helse Sør-Øst i samarbeid med det nasjonale 
kompetansenettverket for legemidler til barn har RLF opprettet et underutvalg: 
Legemidler til barn.  
 

Anbefalinger fra regionalt legemiddelforum (RLF):  
Legemiddelkomitéarbeid i Helse Sør – Øst RHF 
Mandat Klart og entydig mandat med sammensetning og funksjonstid 

for medlemmene  
- Overholde lover og forskrifter 
- Bidra til sikker, rasjonell, kunnskapsbasert og kostnadseffektiv 
legemiddelbruk i helseforetaket 
- Bidra til effektiv legemiddelforsyning 
- Bidra til forsvarlig legemiddelberedskap 
- Koordinere LIS prosessen lokalt 
- Bidra til avtalelojalitet og etterlevelse av nasjonale, regionale 
og lokale anbefalinger 

Sammensetning Tverrfaglig sammensetning: leger, sykepleier, farmasøyt og 
brukerrepresentant samt representanter fra kvalitet, innkjøp og 
forskning 
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Et av medlemmene kan ha rollen som lokal 
legemiddelkoordinator 

Organisatorisk 
forankring 

Rapportere og gi råd til administrerende direktør innen 
legemiddelområdet 

Ressurser til 
disposisjon 

Stillingsandel for leder og sekretær 
Leder: fagdirektør/eller den adm. direktør bemyndiger 
Sekretær: farmasøyt fra sykehusapoteket eller annen ressurs 
fra virksomheten  
Aktuelle ressurser/kompetanse tilgjengelig ved behov: IKT, 
økonomi, juridisk og statistikk 
Eget budsjett/prosjektmidler knyttes til årlig handlingsplan 

Arbeidsform Regelmessige møter minst 4/år 
Underutvalg kan være nyttig spesielt innen: 
legemiddelhåndtering, infeksjonsbehandling mm 
Leder bør ha faste møter med sykehusledelsen 
Beslutninger godkjennes av adm. direktør og kommuniseres 
linjevei 

Aktuelle saker  LIS - vurderinger, avtaleinngåelse, etterlevelse 

 Valg av legemidler til rutinebruk og utarbeidelse av bytteliste 

og eventuelt legemiddellister 

 Beredskaps- og antidotliste 

 Oppfølging av veileder om legemiddelhåndtering i HSØ 

(prosedyrerevisjon og kompetanseutvikling) 

 Nye legemidler: vurdering og implementering  

 Oversikt over legemiddel avvikene 

 Pasientsikkerhet 

 Legemiddelinformasjon til helsepersonell og pasient 

 Legemiddelstatistikk 

 Forskrivning av H-resepter 

 Terapianbefalinger 

 Orientering/godkjenning om/av kliniske utprøvinger 

 Oppfølging av saker fra regionalt legemiddelforum, regionalt 

legemiddelhåndteringsutvalg og legemidler til barn 

 

 


