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Sykehusapotekene savner fokus på legemidler da dette er en viktig innsatsfaktor i 
spesialisthelsetjenesten og vi står foran store endringer knyttet til fremtidige 
distribusjonsløsninger for legemidler og økt bruk av teknologiske løsninger. Vårt høringssvar vil i 
hovedsak ha fokus på legemidler og bruk av farmasifaglig kompetanse i sykehuset. 

 
Høringsspørsmål 
 
Hvordan bør Sykehuset Innlandet møte nye utviklingstrekk og rammebetingelser 
gjennom:  
 

 Samarbeid med kommunene og i Helsefellesskap Innlandet 

Sykehusapotekene ser det som et viktig tiltak for å møte fremtidens utfordringer i 
helsetjenesten at man setter pasienten i fokus og har et tettere samarbeid på tvers av 
omsorgsnivåer. Økt tverrfaglighet og samhandling må også inkludere Sykehusapotekene 
som besitter farmasifaglig spesialkompetanse. 

 Bruk av ny teknologi og nye arbeidsformer 

Blant de aller viktigste tiltakene sykehuset kan iverksette for økt pasientsikkerhet er 
innføring av lukket legemiddelsløyfe, klinisk legemiddelsamhandling og bruk av pasientene 
legemiddelliste. Disse verktøyene vil forenkle arbeidsprosesser for sikker forordning og 
utlevering, og bidra til å sikre overgangene mellom primærhelsetjenesten og 
spesialisthelsetjenesten. 

Lukket legemiddelsløyfe handler om å knytte sammen den kliniske informasjonsflyten 
mellom lege som forordner og sykepleier som administrerer legemidler og den logistiske 
flyten av legemidler fra apotek, grossist og via lager til avdelingene på sykehus. Innføring av 
en regional standard for lukket legemiddelsløyfe inkluderer ny teknologi som vil gi bedre 
kvalitet og færre legemiddelfeil. Deler av legemiddelhåndteringen overføres til 
pakkemaskiner og apotekpersonell. Løsningen vil også bidra til å effektivisere logistikk og 
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kliniske arbeidsprosesser knyttet til legemidler slik at leger og sykepleiere i større grad kan 
fokusere på pasientnære oppgaver. Etablering av farmasitun vil gi mulighet for nye 
arbeidsformer og hensiktsmessig ressursbruk. Dette anses som en svært viktig 
satsningsområde for Sykehuset Innlandet og bør omtales i Utviklingsplanen SI 2022 – 2039. 
Valg av fremtidige løsninger vil også være av betydning for utforming av nytt sykehus i 
Sykehuset Innlandet HF. 
 

 Utvikling av riktig kompetanse til pasienter, pårørende og medarbeidere, på rett sted i 

pasientforløpet 

Sykehusapotekene støtter at det er viktig å sikre at behandling skjer på rett nivå og med 
rett kompetanse. Sykehusapotekene er sykehusets kompetansesenter på legemidler og 
besitter vesentlig kompetanse innen legemiddelbruk, legemiddelhåndtering og 
legemiddellogistikk. Den farmasifaglige kompetansen blir ofte glemt pga at Helse Sør-Øst 
RHF har valgt å organisere denne kompetansen i et eget helseforetak. Når man skal se på 
oppgaveglidning og rett kompetanse på rett sted kan den farmasifaglige kompetansen som 
er tilgjengelig i sykehusapotekene med fordel utnyttes bedre i sykehuset. Eksempelvis i 
form av apotekstyrt tilberedning som kan frigi sykepleietid til mer pasientnære oppgaver, 
kliniske farmasøyter som avlaster leger med legemiddelsamstemming og 
legemiddelgjennomganger, farmasøyter som gjennomfører pasientsamtaler om endringer i 
legemiddelbehandlingen og eventuell oppfølging av pasienter etter utskrivelse. 

Dette sammen med ny teknologi for effektiv legemiddelleveranse og lukket 
legemiddelsløyfe vil bidra til økt pasientsikkerhet, økt kvalitet og økt standardisering. I 
tillegg til å frigi sykepleier og lege tid til andre mer pasientnære oppgaver. 

 
 
 
 
 

Forslag til punkter som bør omtales i dokumentet. 
 
 
2.4 Oppgavedeling og samhandling 
 
Oppgavefordeling mellom Sykehuset Innlandet og andre helseforetak 
Sykehuset Innlandet HF har et tett samarbeid med Sykehusapotekene Innlandet som har ansvar 
for legemiddelforsyning og er sykehusets kompetansesenter for legemidler. Sykehusapotekene HF 
er lokalisert ved fire av de fem somatiske sykehusene og er en del av Helse Sør-Øst RHF. 
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Kap 2.5.3. Rekrutteringsutfordringer og økende turnover 
 
Fokus på riktig bruk av kompetanse og ressurser vil være svært viktig i tiden som kommer. Både 
leger og sykepleiere melder om at de bruker nærmest halvparten av tiden sin på oppgaver som 
ikke er knyttet til pasientbehandling. I en undersøkelse fra 2019 
(https://sykepleien.no/2019/02/6-av-10-sykepleiere-bruker-daglig-tid-pa-oppgaver-de-mener-
andre-burde-utfore) oppgir nærmest alle sykepleiere (95,9 %) at de administrerer legemidler etter 
forordning, 88,5 % oppgir at de observerer og vurderer medisiners effekt og bivirkninger, 85,6 % at 
de informerer pasienter om hvilke medisiner de tar. Overføring av legemiddelrelaterte oppgaver 
til farmasøyter som er spesialister på området vil avlaste sykepleiere og leger slik at de kan 
fokusere på andre pasientnære oppgaver. 
 
 
Kap 2.5.4 Kompetanseutvikling 
 
Tilstrekkelig antall ansatte med riktig kompetanse vil bli en av de største utfordringene fremover. 
Behandlingen som foregår i spesialisthelsetjenesten blir stadig mer spesialisert og vil kreve høy 
grad av tverrfaglighet der ulike helsepersonell kompletterer hverandre. Det vil være avgjørende at 
man bruker rett person til rett oppgave og at man sørger for at alle kategorier av helsepersonell 
har høy kompetanse på sitt fagfelt. Når det gjelder legemiddelområdet vil farmasøyter kunne 
bidra med legemiddelkompetanse inn i tverrfaglige team, samt bidra med kompetanseheving på 
legemiddelområdet for ulike helsepersonellgrupper. Det vil bli nødvendig å se på oppgaveglidning 
og når personalet får nye oppgaver vil det være behov for kompetansehevende tiltak og 
sertifiseringsordninger for å sikre kvaliteten på oppgavene som utføres. Etter hvert som mer og 
mer spesialisert behandling overføres til kommuner eller utføres av spesialisthelsetjenesten i 
hjemmet vil det også være behov for kompetansehevende tiltak knytte til tjenesten som leveres 
desentralisert.  
 
 
 
Kap 2.6 Forskning og innovasjon 
 
Innovasjon 
Helse Sør-Øst RHF har i desember 2021 gitt midler til fire nye innovasjonsprosjekter i Sykehuset 
Innlandet som bla inkluderer ny teknologi i rehabilitering og sårbehandling, samt nye 
samhandlingsmodeller i den akuttmedisinske kjeden og økt legemiddelkompetanse ved 
integrering av klinisk farmasøyt i FACT (fleksibelt, aktivt oppsøkende behandlingsteam i 
lokalmiljøet)   
 
 
 

https://sykepleien.no/2019/02/6-av-10-sykepleiere-bruker-daglig-tid-pa-oppgaver-de-mener-andre-burde-utfore
https://sykepleien.no/2019/02/6-av-10-sykepleiere-bruker-daglig-tid-pa-oppgaver-de-mener-andre-burde-utfore
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Kap 4.1 Utviklingstrekk 
Leveranse av bruksferdige parenterale legemidler fra Sykehusapotekene vil kunne bidra til at 
pasienter i større grad kan behandles hjemme. Sykehusapotekene tas inn som en aktør for 
samhandling i forbindelse med desentralisering av behandlingstilbudet.   
 
Teknologiske utviklingstrekk 
Figur 4.1 Pasientsentrert behandling: Sykehusapotekene er en viktig del av pasientenes 
nærtjenester og bør inn i figuren. 
I Sykehuset Innlandet HF administreres det årlig ca 5,5 millioner legemiddelenheter (tabletter, 
kapsler, injeksjoner, plaster ol) til innlagte pasienter. Ca 30 % av alle uønskede hendelser i 
spesialisthelsetjenesten skyldes legemiddelfeil og legemiddelskader er fortsatt blant de hyppigste 
pasientskadene.  
I både Nasjonal Handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring og Regional delstrategi 
for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring er legemiddelfeil et sentralt satsningsområde og 
Sykehuset Innlandet HF og Sykehusapotekene Innlandet har innledet et samarbeidsprosjekt for 
innføring av Lukket legemiddelsløyfe i SIHF. 

Lukket legemiddelsløyfe er en metode for å sikre at pasienter i sykehus får rett legemiddel, i rett 
dose, til rett tid og på rett måte. Teknologiske løsninger gjør det lettere å kontrollere legemidlene 
som deles ut opp mot ordinerte legemidler, og sikrer pasientens identitet ved hjelp av elektronisk 
kontroll. Bruk av elektronisk identifiserbare endoser vil være grunnlaget for den nye standarden.  

I det fremtidige målbildet for regional standard for LLS i Helse Sør-Øst RHF ser man for seg en 
kombinasjon av elektronisk identifiserbare endoser og pasientspesifikke endoser (pasientmerket 
eller pasientbundet). Dette vil kreve nye teknologiske løsninger, eksempelvis roboter, 
pakkemaskiner, skanningskontroll mm. 

 

Kap 6.2 Pasientbehandling – organisering for vår felles helsetjeneste 

Desentralisert infusjonsbehandling med bruk av bruksklare legemidler fra sykehusapoteket og 
generell fokus på riktig oppgavedeling vil kunne frigi sykepleietid både i spesialist- og 
kommunehelsetjenesten og medføre at de i større grad vil kunne fokusere på pasientnære 
oppgaver. I tillegg til å bidra til en mer hensiktsmessig ressursbruk vil også bruk av bruksklare 
legemidler løfte kvaliteten på pasientbehandlingen og bedre pasientsikkerheten. 
Det er viktig å utnytte rett kompetanse på rett sted gjennom tverrfaglig tilnærming av de ulike 
pasientforløpene. Her vil involvering av klinisk farmasøyt være essensielt. Viser til eksempelvis 
prosjekt om forløpsfarmasøyt i Sykehuset Vestfold og Pasientsentrert helseteam UNN (PSHT). 
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Kap 6.3 Organisering, ledelse og kompetanse i akuttmottakene 

Utviklingstrekkene innenfor akuttmottak mot 2040 kan være: 

 Bruk av klinisk farmasøyt i tverrfaglig team i akuttmottak vil avlaste legene med 
legemiddelrelaterte oppgaver.  

Flere regionale sykehusforetak i Norge, eks Helse Midt RHF og Helse Nord, bruker klinisk 
farmasøyter i akuttmottak som tar seg av legemiddelsamstemming og bidrar med 
vurdering av legemiddelbruk i akuttsituasjonen. Rask avklaring av riktig legemiddelbruk 
tidlig i forløpet vil være tidsbesparende og gi riktig grunnlag for videre behandling. 

 

Kap 6.4.3 Ønsket utviklingstrekk for Helsefellesskap Innlandet 

Faktaboks 6.4.3 (1) Helseteam i Innlandet 

FACT-teamene har mottatt innovasjonsmidler for å se på en tjenestemodell som inkluderer bruk 
av klinisk farmasøyt for å heve legemiddelkompetansen hos brukere og ansatte. 

 

Kap 6.6 Beredskap og tiltak for å styrke beredskapen 

Det er etablert et tett samarbeid mellom Sykehusapotekene og Sykehuset Innlandet for å sikre 
tilstrekkelig tilgang til legemidler.  

 

Kap 6.7 Organisasjon og ledelse 

Helse Sør-Øst RHF har valgt å samle all farmasifaglig kompetanse i et eget helseforetak. Sykehuset 
Innlandet må derfor samarbeide tett med Sykehusapotekene HF for å sikre utnyttelse av denne 
kompetansen i sykehuset. 

 

Kap 6.11 Bygg 

Ved planlegging og bygging av nytt Mjøssykehus vil man etterstrebe å etablere den mest 
fremtidsrettede løsningen. Valg av modell for lukket legemiddelsløyfe og farmasitun vil få 
konsekvenser for utforming av nytt Mjøssykehus, både bygningsteknisk og utstyrsmessig.  

Farmasitun er betegnelsen på et sentralt lokale hvor farmasøyter og apotekteknikere utfører 
spesialisert legemiddelhåndtering i sykehuset. Hensikten er å øke kvaliteten og sikkerheten, samt 
frigjøre tid for sykepleiere. 

Farmasitun bidrar til at farmasøytisk kompetanse blir mer tilgjengelig for andre faggrupper i 
sykehuset og bidrar til standardisering og redusert risiko for feil i legemiddelhåndtering. 
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Med vennlig hilsen 

 
Hilde Holm  
Avdelingsleder Farmasøytiske Tjenester 
Sykehusapotekene Innlandet 
Sykehusapotekene HF 
 
Mobiltelefon: +47 938 89 452 
 
Marianne Duelien Myrvold 
Regionleder  
Sykehusapotekene Innlandet  
Sykehusapotekene HF 
 
Mobiltelefon: +47 402 23 866 
 
 
 
 


