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Legemiddelsamstemming



Feil i 60 % av 
legemiddellistene

Kvalitetsstudien i Helse Nord

Manglende samsvar 
mellom legemiddellistene 
hos 60%-90%

(Bakken, & Strand, 2003; Rognstad, & Straand, 
2004)  og (Jensen et al., 2003)

 Fare for skader på pasient

 Unødvendige utgifter for 
helsevesenet

Legemiddelsamstemming har vi gjort 
lenge. Likevel…



«Man skal åpne reseptformidleren 
og se hva som ligger der fra før, ta 
bort det man bestemmer skal bort, 
samt det som eventuelt ligger 
dobbelt opp.»
Morten Finckenhagen, Statens legemiddelverk

Vi kan bli bedre!



Fra fastlegeforskriften

§ 25.Legemiddelbehandling

• Fastlegen skal koordinere legemiddelbehandlingen til innbyggerne på 
listen. Når fastlegen endrer eller får informasjon om at 
legemiddelbehandlingen er endret, skal legemiddellisten oppdateres.

• Listeinnbyggere skal få oppdatert legemiddelliste etter hver konsultasjon 
hos fastlegen hvis legemiddelbruken er endret. For listeinnbyggere som 
bruker fire legemidler eller mer, skal fastlegen gjennomføre en 
legemiddelgjennomgang når dette anses nødvendig ut fra en medisinsk 
vurdering.

• Fastlegen skal gi en oppdatert legemiddelliste til andre tjenesteytere i 
helse- og omsorgstjenesten dersom dette er nødvendig for å gi et 

forsvarlig tilbud til listeinnbyggeren.



Initiativ og prosjekt
«Legemiddelsamstemming – 100% i UNN» (2016-2017)

– Behov for:

 Felles prosedyrer for legemiddelsamstemming

 Felles maler og oppsett i DIPS

 Felles metode for rapportering

• Satsningsområde i Helse Nords kvalitetsstrategi. Prosjektstart høsten 2017.



Pilot 6.februar – 6.april 2018
Oppstart 6. april 2018

Metode for
rapportering



Mål: 
Korrekt oversikt over legemidler 
pasienten faktisk bruker

Legemiddelallergier varsles i 
datasystemet

 Til andre behandlere

 Når resept skrives

Legemidler registreres i 
datasystemet og blir tilgjengelig

 I alle sykehusene i Helse Nord

 epikriser, kurver og resepter

 Klart når elektronisk kurve innføres

 Til pasientens legemiddelliste 

 Listen oppdateres av og deles mellom 
sykehus, fastlege, apotek, sykehjem

Samstemt
Dato:
Sign:
Kilder:



Eksempler: Legemidler, dokumentasjon og tryggere kurve 
Samstemt legemiddelliste dokumenteres i 
innkomstjournal og epikrise (og ved behov til pasient)

Settes inn i notat med et klikk.

Eksempel (innkomstjournal): 

Legemidler i bruk ved innleggelse

Kilder: pasienten og kjernejournal

Prehospital medikasjon gitt: NEI

Legemiddelsamstemming fullført NEI

Dersom nei, gjenstående uklarheter: Aktuell marevandose: Mann tar med 

dosett i morgen.

Kurve kan skrives ut fra DIPS 

Innen 1-2 år: Elektronisk kurve (EK). 
EK henter medikamentene fra DIPS
EK skal brukes som kurve under innleggelse

Samstemt
Dato:
Sign:
Kilder:



Pasientens legemiddelliste (PLL)
• En sentralt lagret og oppdatert 

legemiddelliste. 
• Endringer i pasientens 

legemiddelbehandling oppdateres 
automatisk i legemiddellisten 
samtidig. 

• Relevante legemiddelopplysninger 
journalføres samtidig automatisk i 
pasientjournalen i den enkelte 
virksomhet.

• Rekvirenter må se, og forholde seg til 
listen før ny resept kan skrives eller 
det på annen måte gjøres endringer i 
pasientens legemiddelbehandling



Hva bør pasientene forvente?
- Økt kvalitet på legemiddelbehandlingen og listene fra sykehus

• Legemiddelintervju

• Tilbud om oppdatert legemiddelliste

• Bedre kvalitet på skriftlig 
legemiddelinformasjon til andre 
behandlere

• Reduksjon av uaktuelle e-resepter

• Kjernejournal oppdatert med kritisk 
informasjon

Utskift av legemiddellisten



Hva bør dere forvente?

Legemiddellistene skal samstemmes ved innleggelse og utskrivelse, samt 
etter polikliniske besøk med legemiddelendringer

• Bedre kvalitet på legemiddellister og tilhørende informasjon i epikrisen
• Færre uaktuelle e-resepter i reseptformidleren
• Kjernejournal hyppigere oppdatert med kritisk informasjon



Hva ønskes av primærhelsetjenesten?

• Oppdaterte legemiddellister i henvisninger

o Opplys om multidose

o Skriv merknad dersom liste ikke er oppdatert eller man mangler 
opplysninger.

• Økt fokus på opprydding av uaktuelle e-resepter

• Økt bruk av kjernejournal 



Status per november 2018

• Sluttrapport godkjent, videre implementering 
lagt til hvert helseforetak.

• http://intranett.helse-
nord.no/sluttrapport/category44692.html

• I dialog med direktoratet for ehelse om PLL, 
pilot i Helse Nord?

• Innføring av elektronisk kurve. 

http://intranett.helse-nord.no/sluttrapport/category44692.html




Korrekt oversikt over legemidler pasienten faktisk bruker

Legemiddelallergier varsles Legemiddellisten blir tilgjengelig

I datasystemet

 Unngår skader på pasientene

 Reduserer utgiftene for helsevesenet

Krav i oppdragsdokument 2019: Andel 
legemiddellister som er samtstemt inn, etter ny 

prosedyre (i DIPS medikamentsmodul) skal være mer 
enn 90 %. 



Takk for oppmerksomheten


