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1. Sammendrag
Bygging av nytt sykehus gir muligheter for å tenke nytt i forhold til valg av løsninger for
legemiddelforsyning. En arbeidsgruppe ble opprettet i november 2016 med mandat til å utrede
alternativer og anbefale en forsyningsmodell (leveranse av legemidler og andre apotekvarer fra
sykehusapotek til enhet) for legemidler til nytt sykehus på Ullandhaug.
Arbeidsgruppen har definert følgende alternativer, der alternativ 1 er det anbefalte alternativet:
1) Forsyning med egenproduserte ikke-pasientbundne legemidler
Arbeidsgruppen anbefaler denne forsyningsmodellen for SUS2023. Anbefalt modell er en
videreutvikling av dagens modell, der hovedendringen er at apoteket selv pakker endose fremfor
å motta dette fra ekstern leverandør. Arbeidsgruppen har vektlagt erfaringer fra sammenlignbare
sykehus både i Norge og i Europa, økonomi, kompleksitet i implementering og drift, lokale behov
og pasientsikkerhet.
2) Forsyning med egenproduserte pasientbundne legemidler
Kompleksiteten og kostnadene assosiert med denne forsyningsmodellen er ikke oppveid av de
identifiserte nytteeffektene, og alternativet anbefales ikke.
3) Forsyning med eksternt produserte ikke-pasientbundne legemidler
Alternativet er vurdert som lite fremtidsrettet og mindre fleksibelt, og anbefales ikke.
Bruk av endose-pakkede legemidler
Bruk av endoser er godt etablert i Helse Stavanger. Alle de tre identifiserte alternativene forutsetter
bruk av endose-pakkede legemidler som primærløsning, i tråd med anbefaling fra Legemiddel- og
pasientsikkerhetsprosjektet (LOP).
Konsekvenser av anbefalt forsyningsmodell
For sykehuset: Mottatt mengde legemiddel samsvarer bedre med enhetens reelle behov da lokal
pakking av endose tillater apoteket å levere pakningsstørrelser tilpasset forventet forbruk. Etablering
av lokalt pakkeanlegg for endose vil øke leveringssikkerhet for endose til Helse Stavanger på grunn av
kortere logistikklinjer og sikret prioritet ved redusert kapasitet på anlegget.
For sykehusapoteket: Det vil bli innført nye arbeidsoppgaver knyttet til produksjon av
endosepakkede legemidler. Lokal pakking av endose gir mulighet for optimalisering av leveranser
mot kunden sitt behov. Etablering av eget pakkeanlegg for endose vil ikke i seg selv kreve en
utvidelse av åpningstiden til sykehusekspedisjon og/eller produksjonsavdeling til apoteket, men
åpningstidene bør kontinuerlig vurderes for å sikre god service for Helse Stavanger.
Apotekets plassering
Plassering av apoteket er identifisert som en viktig faktor for legemiddelforsyning. Å flytte apotekets
sykehusekspedisjon til Ullandhaug i første byggetrinn vil være positivt for ressursbruk på post og
apotek samt behov for lokal lagring av legemidler. Apotekets produksjonslokaler er utdatert.
Investering i nye lokaler på Ullandhaug vil legge til rette for at apoteket ved behov kan overta mer av
tilberedningen på post, mens bygging av nye lokaler på Våland vil medføre en investering som vil bli
gjenspeilet i produksjonsprisene uten at sykehuset kan utnytte fordelen av nye lokaler i full grad.
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Oppfølgingspunkter
1. Lagring og distribusjonsløsninger på spesialavdelinger: Det anbefales at OU-prosjektet
analyserer behovene til spesialpostene ytterligere for å sikre ivaretakelse av pasientsikkerhet,
sikker oppbevaring av legemidler og effektivitet ved disse postene, utover de generelle
anbefalingene i denne rapporten.
2. Transportløsninger for legemidler: Det anbefales at behov innen legemiddelforsyning blir
inkludert i pågående vurdering og anskaffelse av logistikkløsning og infrastruktur for nytt
sykehus. Først hvis behov ikke kan løses i hovedløsning for logistikk bør egen transportløsning for
legemidler vurderes. Eksempel på slikt behov kan være sikring av narkotiske legemidler.
Det er viktig at valgte løsninger tilrettelegger for videreføring av apotekstyrt legemiddellager
(aktiv forsyning av legemiddellager i regi av apoteket).
3. Innredning av legemiddellagre og distribusjon til pasient på enhet: Videre konkretisering og
anbefaling for innredning av legemiddellagre og distribusjon av legemidler internt på post må
gjøres sammen med OU-prosjektet.
4. Detaljert kost/nytte for anbefalt legemiddelforsyning: Dersom anbefalingen til arbeidsgruppen
tas til følge må det utarbeides en detaljert kost/nytte for egenproduksjon av ikke-pasientbundet
endose. I denne analysen må det inkluderes en vurdering av om Sjukehusapoteket i Stavanger
også skal produsere ikke-pasientbundet endose til andre foretak i Helse Vest.
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2. Definisjoner
Automatisert legemiddelforsyning og sentralisert lagerhold (ALF): Forsyningsmodell der legemidler i
stor grad oppbevares på sentralt lager (apotek) og istandgjøres av apotekmedarbeider eller
pakkemaskin til den enkelte pasient (pasientbundet endose).
Apotekstyrt legemiddellager (ASL): Aktiv forsyning av legemiddellager på post der apotekpersonalet
ivaretar ansvaret for bestilling og påfylling av legemidler, og sørger for at sykehusenheten til enhver
tid har på lager de legemidlene som er i avtalt basislager-sortiment.
Basislager: Det sortiment av legemidler som til en hver tid skal være tilgjengelig på det enkelte
legemiddellageret. Sortimentet definert på en liste, basislisten, blir godkjent av ansvarlig lege, og
sykepleier eller apotekpersonell kan bestille påfyll av disse legemidlene uten ny godkjenning fra lege.
Basisliste: Basisliste for legemidler utarbeidet av sykehusapoteket på grunnlag av statistikk og
tilbakemeldinger fra ansvarlig lege eller seksjonsleder. Listen godkjennes av ansvarlig lege. Basislisten
angir hva som skal finnes på lager i sykehusenheten til enhver tid.
Endose: Legemiddelforpakning med legemiddelenhet, for eksempel en tablett, som er tydelig merket
med legemiddelets navn, virkestoff og styrke, batchnummer og holdbarhetsdato. Opplysningene
fremkommer også i form av strekkode eller annen elektronisk avlesbar identitetsmerking på
pakningen. Det er to hovedprinsipper for endosepakkede legemidler:



Ikke-pasientbundne endoser: Merket som beskrevet over.
Pasientbundne endoser: I tillegg til at legemidlene er merket som beskrevet over, er
legemiddelet knyttet opp mot et pasientnavn. Enten ved at pasientnavnet og fødselsdato er
påtrykket selve legemiddelforpakningen, eller at endosen er festet til en ring, der ringen er
merket med navn og fødselsdato.

Pasientbundne legemidler pakkes av lokalt apotek. Ikke-pasientbundne legemidler pakkes i hovedsak
av apotek, mens en mindre andel kommer ferdig pakket som endoser fra industrien. Industripakkede legemidler er sjeldent merket med elektronisk avlesbar ID.

Figur 1: Til venstre vises ikke-pasientbundet endose tilsvarende som brukes i Helse Stavanger i dag. I midten
vises pasientbundet endose på ring. Til høyre er det avbildet industripakkede endoser
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Klinisk beslutningstøtte: IT-verktøy som kombinerer medisinsk, helsefaglig og annen kunnskap med
individuelle pasientopplysninger for å understøtte beslutninger i utredning, pleie og behandling av
pasienter.
Klinisk prosesstøtte: IT-verktøy som støtter planlegging, koordinering og gjennomføring av
pasientrettede tiltak innen utredning, pleie og behandling.
Kvalitet: Helsetjenester av høy kvalitet beskrives av Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring som:
 Er virkningsfulle
 Er trygge og sikre
 Involverer brukere og gir dem innflytelse
 Er samordnet og preget av kontinuitet
 Utnytter ressursene på en god måte
 Er tilgjengelige og rettferdig fordelt
Legemiddelforsyning: Leveranse av legemidler og andre apotekvarer fra sykehusapotek til enhet.
Legemiddelsløyfe: Prosessen som løper fra en rekvirent ordinerer et legemiddel, via leveranse,
istandgjøring og administrering av legemiddel, frem til evaluering og effekt.
Lukket legemiddelsløyfe (LLS): Arbeidsprosesser, kompetanse og IKT, som sikrer riktig legemiddel i
riktig dose til riktig pasient. Man snakker om grad av lukking heller enn et gitt punkt der sløyfen blir
lukket.
MEONA: Elektronisk løsning for kurve- og legemiddellogistikk.
Pasientsikkerhet: Vern mot unødig skade som følge av helsetjenestens ytelser eller mangel på
ytelser.
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3. Innledning
Byggetrinn 1 av nytt Stavanger universitetssykehus skal stå ferdig i 2023. Brorparten av funksjonene
flyttes da fra Våland til Ullandhaug, mens enkelte enheter fortsatt blir værende igjen på Våland. Nytt
sykehus gir mulighet for å tenke nytt i forhold til valg av løsninger for legemiddelforsyning og setter
Stavanger i en særstilling i Helse Vest. På bakgrunn av dette er spørsmålet om levering av endose
blitt aktualisert. Sjukehusapoteka Vest (SAV) har gjennom styresak 52/16 startet kartlegging og
vurdering av behov for eventuell lokal/regional løsning for pakking og levering av endosepakkede
legemidler i region vest. I tillegg er det vedtatt å foreta en egen lokal utredning for Helse Stavanger. I
dialogmøte mellom Helse Stavanger og SAV 22.11.2016 ble det vedtatt å opprette en arbeidsgruppe
for å utrede alternative forsyningsmodeller for legemidler ved nytt sykehus med hensyn til marked,
kostnad, pris, kost/nytte, grensesnitt mot øvrige løsninger og gjennomførbarhet.

Bakgrunn for arbeidet
Det foreligger per i dag ingen klar gullstandard for forsyningsmodell for legemidler i norske sykehus.
Helse Vest har de senere år satt fokus på legemiddelforsyning gjennom de regionale prosjektene LOP
og KULE:
Legemiddel og pasientsikkerhet-prosjektet (LOP)
LOP1-prosjektet ble opprettet i 2008 og prosjektgruppen besto av en gruppe leger og farmasøyter
ansatt i Helse Vest. Rapporten ble offentliggjort i 2009 med følgende anbefaling av tiltak med mål om
økt kvalitet og effektivitet i behandling med legemidler [1]:






Forbedret legemiddelanamnese
Elektronisk kurve
Legemiddelforsyning:
o Endosepakkede legemidler
o Strekkode-kontroll ved administrering til pasient
o Vurdere datastyrte skap (elektronisk legemiddelkabinett (ELK)) for legemidler på post
Apotektjenester: Økt bruk av farmasøytiske tjenester på post (rådgivende farmasøyt) og
innføring av Apotekstyrt legemiddellager (ASL)

Figur 2: Prosjektrapport LOP
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Den anbefalte hovedløsningen for sykehus og institusjoner i Helse Vest fra LOP er ikke-pasientbundet
endose. Tiltakene ble videre utredet i et større og mer tverrfaglig prosjekt der arbeidet resulterte i
LOP4-rapporten i 2011 [2].
Kurve og legemiddel prosjektet (KULE)
Tiltak som skulle anskaffes som følge av LOP1 og LOP4 rapportene ble skilt ut i et eget prosjekt som
fikk navn KULE. Gjennom KULE-prosjektet inngikk Helse Vest høsten 2014 kontrakt med leverandøren
Baxter for kjøp av systemet MEONA for helhetlig løsning for kurve og legemiddellogistikk.

Mål
Overordnet målsetning for arbeidsgruppen er å komme med en konkret anbefaling for valg av
forsyningsmodell for legemidler til nytt sykehus på Ullandhaug. Løsningen skal særskilt ta hensyn til
pasientsikkerhet og økonomi.
Effektmål
En kostnadseffektiv forsyningsmodell for legemidler for nytt sykehus på Ullandhaug som gir økt
pasientsikkerhet sammenliknet med dagens modell.
Resultatmål
Utarbeide en rapport som kan danne grunnlag for valg av forsyningsmodell for legemidler ved nytt
sykehus på Ullandhaug og som kan brukes i det videre arbeidet med modell for forsyning av
endosepakkede legemidler i Helse Vest.

Forankring
Arbeidet er forankret hos administrerende direktør i Helse Stavanger og konstituert administrerende
direktør i Sjukehusapoteka Vest.

Avgrensning og rammer
Arbeidet støtter seg på resultater fra nylig gjennomført prosjekt på Haraldsplass Diakonale Sykehus,
oppsummert i rapporten «Prosjekt Organisasjonsutvikling for HDS, Delprosjekt Lagerhold,
Pasientsikkerhet og Legemidler» som ble utført av nøkkelpersoner fra LOP4 og KULE i Helse Vest
sammen med lokalt prosjekt. Definisjonene og bakgrunnsmaterialet i denne rapporten er delvis
hentet fra dette arbeidet.
Arbeidet bygger på konklusjonene som er gjort i LOP4/KULE. Arbeidsgruppen har ikke mandat til å
komme med anbefalinger som går på tvers av føringene fra disse prosjektene.
Bruk av elektronisk kurve og ny elektronisk bestillingsløsning for legemidler (MEONA) er en
forutsetning for de endelige anbefalingene.
Rapporten er ikke en endelig liste over nødvendige faktorer som må ivaretas for å sikre optimal
behandling med legemidler, eksempelvis detaljer relatert til HMS, ansvarsforhold,
kunnskapshåndtering, rapportering, behandling av avvik osv. Det forutsettes at alle relevante
delprosjekter og arbeidsgrupper ivaretar pasientsikkerhet relatert til legemiddelhåndtering ut fra sitt
ståsted og ansvarsområde i planleggingen av nytt sykehus.
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Arbeidsgruppens sammensetning og arbeid
Navn

Tilhørighet

Tonje Folkvang (leder av gruppen)
Aashild Lone
Anne Elise Monclair
Eva Cathrine Backer
Inger Brit Bakkalia
Børge F. Gjøse
Linda Koløy Thorsen

Sjukehusapoteka Vest
Sjukehusapoteka Vest
Sjukehusapoteka Vest
Helse Vest IKT
Helse Stavanger
Helse Stavanger
Helse Stavanger

Arbeidsgruppen inkluderer ressurspersoner fra LOP og KULE for å sikre kopling mot disse
prosjektene. Helse Stavanger er representert med ressurs både fra sengepost og spesialavdeling,
samt med leder av legemiddelkomiteen.
Oversikt over sykehus/sykehusapotek arbeidsgruppen har vært i kontakt med for å innhente
informasjon og erfaringer:







St. Olavs Hospital/Sykehusapoteket i Trondheim
Sykehuset Telemark/Sykehusapoteket i Skien
Drammen Sykehus/Sykehusapoteket i Drammen
Akershus universitetssykehus (Ahus)/Sykehusapoteket Lørenskog
Sykehuset Østfold/Sykehusapoteket Østfold, Kalnes
Nordlandsykehuset/Sykehusapoteket Nord Bodø







Söndra Älvsborgs sjukhus, Borås/Apoteket Juwelen (Sverige)
Aarhus Universitetshospital/Hospitalsapoteket Region Midjylland (Danmark)
Leeuwarden (Nederland)
Freyburg/Dresden (Tyskland)
Hamburg (Tyskland) – to av medlemmene i arbeidsgruppen har tidligere vært på befaring her
i forbindelse med deltakelse i KULE-prosjektet

Arbeidsgruppen har i tillegg innhentet informasjon fra de to ledende leverandørene av
pakkemaskiner for endose på det norske markedet (Swisslog og Baxter).
Oversikt over utvalgte interessenter arbeidsgruppen har vært i dialog med for å sikre forankring av
arbeidet:










Legemiddelkomitéen i Helse Stavanger
Legeforeningen (invitert, men stilte ikke på møtet)
Sykepleierforbundet
Hovedverneombud Helse Stavanger
Tillitsvalgte og verneombud ved Sjukehusapoteket i Stavanger
Seksjon for kvalitet og pasientsikkerhet, ved Liss Søreide
OU SUS 2023, ved Hege Fjell Urdahl
Arbeidsgruppe IKT SUS2023, ved Ove Nordstokke
Arbeidsgruppe sengepost SUS2023, ved Inger Karin Skjæveland
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Rammebetingelser
Lover og forskrifter med størst relevans for vurderingene i rapporten:


Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp
Rundskriv: Legemiddelhåndteringsforskriften med kommentarer



Lov om helsepersonell



Lov om spesialisthelsetjenesten



Forskrift om tilvirkning av legemidler i apotek



Forfalskningsdirektivet (FalsifiedMedicinesDirective (FMD), se kapittel 14)



Interne prosedyrer vedrørende legemiddelhåndtering, tilgjengelig via EQS

4. Målbilde for legemiddelleveranser SUS 2023
Framtidens legemiddelbehandling skal støttes med tiltak knyttet til følgende utvalgte målområder:




Økt pasientsikkerhet
Kostnadseffektiv forsyning
Reduksjon av variasjon i helsetjenesten

Økt pasientsikkerhet
LOP-prosjektene og KULE-prosjektet har sitt utspring i Kvalitetssatsningen i Helse Vest, som i tråd
med sykehus og helseorganisasjoner i Europa og i USA ønsket å etablere tiltak for økt
pasientsikkerhet, spesielt relatert til bruk av legemidler. Bakgrunnen for ønsket, som etterhvert ble
formulert som helsepolitiske krav, var følgende godt dokumenterte erkjennelser:



Det skjer svært mange uheldige hendelser, spesielt med legemidler
Mange av de uheldige hendelsene kan unngås dersom helsevesenet i større grad implementerer
systemer som avverger feil før pasient blir påvirket [2,3]

I tillegg til økte lidelser og helsetap for pasienter og pårørende, er uheldige hendelser med legemidler
dyrt for helsetjenesten. Uheldige hendelser fører til lengre og/eller mer ressurskrevende
behandlinger, reinnleggelser og utbetaling av erstatninger.
For økt kvalitet i hele pasientforløpet skal lokale og regionale tiltak støtte og samhandle med
nasjonale tiltak, som satsingen på elektronisk samhandling i helsetjenesten (Meldingsløftet, E-resept,
Kjernejournal m.m), I trygge hender 24/7 m.m.
Mål
 Riktig legemiddel til riktig pasient
 Antall unngåelige, uheldige legemiddelhendelser er redusert
 Ansatte har klinisk prosess- og beslutningstøtte, og opplever økt trygghet i arbeid med legemidler
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Kostnadseffektive forsyningsløsninger
Helse 2035 tegner et sykdomsbilde der etterspørselen etter helsetjenester øker mens tilgang på
menneskelige og økonomiske ressurser vil bli strammere. Andelen multisyke pasienter vil vokse, og
komplekse sykdomsbilder vil øke kompleksiteten og risikoen i legemiddelbehandlingen.
Det forventes at det kommer mange nye legemidler de nærmeste årene. Nye og bedre legemidler vil
erstatte eksisterende legemidler, nye legemidler vil kunne behandle sykdommer det i dag ikke tilbys
behandling for, og nye legemidler med mindre bivirkninger vil kunne brukes på nye pasientgrupper.
Personlig tilpassede medisiner vil kreve økt produksjon eller istandgjøring av legemidler nær pasient.
Generelt vil større andel komplekse behandlinger kreve økt behov for produksjon på apotek.
Kostnader til legemidler er allerede i dag en av sykehusenes aller største utgiftsposter. Det har derfor
siden 2008 (LOP) vært av stor interesse å vurdere tiltak som kan effektivisere legemiddellogistikk
internt på sykehusene. I den sammenheng har man også sett på mulighetene for å redusere
kassasjon og stående kapital på lokale legemiddelrom, samt øke etterlevelsen av økonomiske avtaler
(tidligere «Legemiddelinnkjøpssamarbeidet», nå «Legemidler i Sykehus» (LIS)). Et annet fokus har
vært på å etablere tiltak som øker sykepleiers tid til pasientnære oppgaver, for eksempel ved å
automatisere oppgaver, eller å etablere tjenester der andre yrkesgrupper overtar.
I et framtidsscenario der man både har flere ulike legemidler å håndtere enn i dag, og flere
komplekse behandlinger, blir støtte til intern legemiddellogistikk, samt oppbevaring og istandgjøring
av stor betydning.
Mål
 Bestilling og oppbevaring av legemidler på lokal enhet er i større grad tilpasset den enkelte
enhets reelle behov
 Stående kapital, kassasjon, feil- og dobbelbestillinger er redusert
 Oppgaver er automatisert, eller overført til andre enn pasientnært helsepersonell der det er
hensiktsmessig
 Helse Stavanger har etablert en strategi for Lukket legemiddelsløyfe med definerte tiltak som gir
støtte til ordinering, bestilling, lagerhold, istandgjøring og administrering av legemidler
 Istandgjøring av kompliserte utblandinger av legemidler utføres hovedsakelig på apotek
 Nødvendige endringer i pasientens legemiddelbehandling skal kunne foretas uten fare for
forsinkelser og økt risiko knyttet til informasjons- og vareflyt
 Mulighet for raskt å ta i bruk nye legemidler i organisasjonen
Reduksjon av variasjon i helsetjenesten
Både nasjonalt og internasjonalt er det stor oppmerksomhet rundt uønsket variasjon i behandling,
liggetid, kvalitet osv. i helsetjenesten. Dokumenter som Kvalitetsmeldingen (2016-2017),
Oppdragsdokumenter, Helse 2035 med flere, beskriver behovet for å redusere variasjon i
helsetjenesten. Forventningen om reduksjon av variasjon gjelder hele organisasjonen, også
støttefunksjonene der det er hensiktsmessig.
Mål
 Redusere variasjon i helsetjenesten gjennom innføring av standardiserte tiltak og prosedyrer som
støtter felles helhetlige kliniske prosesser der det er hensiktsmessig
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5. Legemiddelsløyfe
En legemiddelsløyfe er prosessen som løper fra en rekvirent ordinerer et legemiddel, via leveranse,
istandgjøring og administrering av legemiddelet, frem til evaluering og effekt. For at pasienten skal
kunne behandles trygt med legemidler i helsetjenestens institusjoner, må disse være tilgjengelig, lett
gjenfinnbart og oppbevart på rett måte for å sikre ivaretagelse av virkestoffer. Legemiddellogistikk er
således en viktig del av legemiddelsløyfen.
Riktig legemiddelbruk innebærer følgende:






Pasienten må få riktig diagnose og riktig behandling
Pasienten må få riktig virkestoff og dose
Det skal være en forsvarlig kombinasjon av virkestoff (unngå interaksjoner)
Pasienten skal få oppfølging av effekt og bivirkninger
Pasienten skal få opplæring i legemiddelbruk og opplæring til mestring av egen sykdom [4]

Som mål i legemiddelbehandlingen er begrepet «De fem rette» godt etablert i norsk helsetjeneste:
Legemiddelhåndteringsforskriftens § 7 «De fem rette»: Riktig legemiddel til riktig pasient, i riktig
dose, til riktig tid og på riktig måte.

Figur 3: Legemiddelsløyfe

Lukket legemiddelsløyfe
Lukket legemiddelsløyfe (LLS) er strategien man etablerer for å sikre optimale tiltak i prosessene som
inngår i utredning og behandling med legemidler. Navnet kommer av det internasjonale begrepet
Closed Loop Medication (CLM). Direktoratet for eHelse har følgende definisjon på LLS:
Arbeidsprosesser, kompetanse og IKT, som sikrer riktig legemiddel i riktig dose til riktig pasient.
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Lukket legemiddelsløyfe-begrepet brukes ofte i sammenheng med anskaffelse og innføring av ny
teknologi. Mange har derfor en oppfatning av at LLS handler om teknologitiltak, og da spesielt
muligheten for å elektronisk kontrollere legemiddel mot pasient ved administrering ved hjelp av
skanning. LLS er derimot ikke ensbetydende med skanning av legemidler mot pasient, eller innføring
av ny teknologi. Som også definisjonen til helsemyndighetene understreker, vil målet om reduksjon i
uheldige hendelser med legemidler ikke kunne oppnås med IKT-støtte alene som dette
framtidsscenarioet viser:
Pasienten skal ha antibiotika intravenøst og legen ordinerer rett legemiddel i eKurven understøttet av
klinisk beslutningstøtte som gir støtte til korrekt dose mot pasientens vekt, nyrefunksjon, og anbefalt
dosering. Prosesstøtten sikrer at det automatisk blir bestilt nødvendige blodprøver for
serumkonsentrasjon på rett tidspunkt, og at det etter X dager vil komme et varsel om å vurdere
overgang til peroral medisinering.
Sykepleier skal administrere andre dose og skanner pasientarmbåndet på pasientens arm og
strekkoden på den istandgjorte infusjonen. Strekkoden på infusjonen inneholder et nummer som
tilsvarer dose nummer to i ordinasjonen i eKurven. eKurven bekrefter rett legemiddel-rett pasient-rett
tidspunkt. Sykepleier oppdager at pasienten klør seg voldsomt i håndflatene, og undersøker pasienten
nærmere. På ryggen har pasienten et omfattende prikkete utslett som er nytt. Sykepleier lar være å
administrere den andre dosen og ringer legen.
Legemiddelhåndteringens kritiske natur gjør legemiddelprosessen sårbar for ytre påvirkninger, og i
tillegg gjøres nye vurderinger og beslutninger forløpende som beskrevet over. Tiltak av ulik art må
derfor kombineres for å sikre rett legemiddel til rett pasient (tiltaksområdene under er nevnt i
tilfeldig rekkefølge):












Organisasjon og menneskelige faktorer; eksempelvis rett kompetanse, god ledelse, klare
ansvarsforhold, optimal kommunikasjon, hensiktsmessig organisering av oppgaver og tjenester,
tilstrekkelige ressurser
Kunnskapshåndtering; eksempelvis gode, oppdaterte og lett tilgjengelige prosedyrer og rutiner,
god opplæring
Spesifikke produkter; eksempelvis legemidler som er visuelt og elektronisk identifiserbare
(endose)
Pasient- og pårørende involvering og opplæring; eksempelvis læring- mestringskurs, innsyn i
journal, veiledning og opplæring av spesifikk legemiddelbruk under innleggelse, god informasjon
Helse, miljø og sikkerhet (HMS); eksempelvis god belysning, få forstyrrelser, redusert lyd og støy,
begrenset stress, korrekt fysisk utforming av arbeidsrom [5]. I tillegg bør man tilstrebe og
etablere generelle tiltak for å fremme trivsel og engasjement på arbeidsplassen. Sammenhengen
mellom pasientsikkerhet og HMS er godt dokumentert, og blant annet tydeliggjort i
oppdragsdokumentet for 2016 [6, 7, 8]
Systemstøtte; eksempelvis elektronisk kurve og journal, apotekstøttesystem,
produksjonsstøttesystem, avvikssystem, nasjonale systemer (eks Kjernejournal, FEST-registeret
og e-reseptformidleren), elektroniske tjenester og informasjon til pasient
Maskinvare; eksempelvis medisinsk utstyr som pasientmonitorer, legemiddelpumper, utstyr for
elektronisk avlesning (skanning), tilstrekkelige og brukervennlige PCer, nettbrett osv.
Infrastruktur; eksempelvis telekommunikasjon, logistikk og avfallshåndtering
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Listen over viser at ulike enheter og ledere i ulike deler av organisasjonen har et felles ansvar for
trygg legemiddelhåndtering. Det forutsettes at alle relevante delprosjekter og arbeidsgrupper
ivaretar pasientsikkerhet relatert til legemiddelhåndtering ut fra sitt ståsted og ansvarsområde for
SUS2023.
Inspirert av industrien og krav til digitalisering, er IKT-støttede tiltak av spesielt stor interesse i
sykehusmiljøene. Et forslag til versjon 1 av strategi for Lukket legemiddelsløyfe for Helse Stavanger
med fokus på teknologiske tiltak er beskrevet i kapittel 13. Strategien ivaretar nasjonale, regionale og
lokale valgte tiltak som arbeidsgruppen har kjennskap til, men tar også høyde for ytterligere
muligheter som kommer som følge av byggingen av nytt sykehus.
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6. Nå-situasjon (2017)
Organisering av sykehusapoteket
Sjukehusapoteket i Stavanger er inndelt i fire avdelinger:


Sykehusekspedisjon: Ansvarlig for legemiddelforsyningen til alle enheter i Helse Stavanger.
 avdelingen er bekreftet med i fase 1 av nytt sykehus på Ullandhaug



Produksjonsavdeling: Tilbereder legemidler som må istandgjøres til den enkelte pasient eller
som må tilberedes nær pasient grunnet kort holdbarhet (eks. cytostatika, total parenteral
ernæring, noen typer antibiotika, noen smertepumper).
 avdelingen er foreløpig IKKE bekreftet med i fase 1 av nytt sykehus på Ullandhaug



Publikumsavdeling: Apotekutsalg der pasienter, pårørende og ansatte i Helse Stavanger kan
hente ut legemidler på resept samt kjøpe reseptfrie apotekvarer.
 avdelingen er bekreftet med i fase 1 av nytt sykehus på Ullandhaug



Avdeling for farmasøytisk rådgivning: Utfører avtalte tjenester for Helse Stavanger som for
eksempel undervisning, bistand med prosedyre- og revisjonsarbeid på legemiddelområdet,
generell rådgivning og klinisk farmasi.
 avdelingen er foreløpig IKKE bekreftet med i fase 1 av nytt sykehus på Ullandhaug

Lagerhold og bestilling
Det er i dag ingen kopling mellom kurve og bestillingssystemet for legemidler ved Stavanger
universitetssykehus. Legemidler blir i dag i all hovedsak (>90 %) rekvirert elektronisk fra apotek via
bestillingssystemet TønSys. Rekvirering og transport av apotekvarer foregår etter to prinsipp:
1. Apotekstyrt legemiddellager (ASL): Det er definert et basislager for enheten som apoteket har
ansvar for å følge opp med hensyn til påfylling og holdbarhetskontroll. Apoteket sørger også for
transport av legemidlene til enheten. Varer som ikke inngår i basislager bestilles av enheten etter
fastsatte bestillingsfrister. Stavanger universitetssykehus har i dag ASL ved de fleste store
sengepostene samt noen spesialposter og poliklinikker.
2. Sykehusenheten styrer selv legemiddellageret: Ved poster som ikke har ASL har sykehusenheten
selv ansvar for lager og bestilling. Transportavdelingen i Helse Stavanger leverer varene til
fastsatte tidspunkt. Bestillinger utenom leveransetidspunktene må hentes av enhetens personell.
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Figur 4: Legemiddelforsyning på Våland

Ekstrabestillinger
Fra 1. januar 2017 til 30. april 2017 ble 3,9 % av alle varelinjer håndtert som ekstrabestillinger og 12,8
% av alle ordrer var ekstrabestillinger. Apoteket mottar i gjennomsnitt 17 ekstrabestillinger daglig,
hovedsakelig fra somatiske sengeposter. Bestillinger utenom leveransetid hentes av enhetens
personell. Støtten til lagerhold som kommer med MEONA vil muligens redusere dette behovet noe
grunnet bedre oversikt over lager og virkestoff m.m. Behovet for ekstrabestillinger vil likevel ikke
forsvinne, grunnet akutte innleggelser gjennom døgnet som gjør optimal planlegging utfordrende,
samt økt andel multisyke som vil øke bredden av legemidler som behøves under et enkelt
pasientopphold.
Endose
I Helse Stavanger er det et mål om at flest mulige legemidler skal være pakket som endose slik at
legemidlene er identifiserbare i hele legemiddelsløyfen, også ved administrering til pasient. Ikkepasientbundne endoser har vært i bruk i Helse Stavanger siden 2001. Der det er mulig velges
industripakkede endoser, ellers kjøpes ikke-pasientbundne endoser fra Sykehusapoteket i Skien. Til
tross for at endosepakkede legemidler er dyrere enn tradisjonelle pakninger, utgjør utgiftene til
endose en mindre andel av de totale legemiddelutgiftene til Helse Stavanger (i 2016 om lag 1,2 %, 12
% av utgifter til perorale legemidler). Det er fremdeles de parenterale preparatene (injeksjoner og
infusjoner) som er de kostnadsdrivende legemidlene. Tross stort påtrykk fra sykehusapotekene
leverer industrien per i dag kun en mindre andel av legemidlene som ikke-pasientbundne endoser, og
svært få av disse er merket med strekkoder.
Viktigheten av at legemidlene er tydelig identifiserbare i hele legemiddelkjeden kan ikke
understrekes nok. Det er et stort fokus på endosepakkede legemidler i helsetjenesten og i
helseorganisasjoner både i Europa og i USA. Fra ferdig istandgjorte døgndosetter kontrollerer
sykepleier effektivt de endosepakkede legemidlene ved administrering, samt fjerner legemidler som
er seponert. Ubrukte legemidler kan tilbakeføres til lager. Ved sykehus som ikke har endosepakkede
legemidler, er kontroll av døgndosettene en tidkrevende oppgave, og ved endringer eller ved
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utskrivning kan legemidlene ikke returneres til lageret.
Ved samtidig bruk av eKurve kan utdeling av
endosepakkede legemidler støttes av en elektronisk
kontroll, der dette er hensiktsmessig.
For mer informasjon om status for bruk av endose i
Helse Vest samt gevinstbeskrivelser vises det til
utredningen gjort for Haraldsplass Diakonale Sykehus [5].
Utfordringer relatert til endose






Holdbarheten til legemiddelet blir redusert når det
pakkes om til endose, med mindre legemiddelet
allerede er pakket i blister. De fleste legemidler får
Figur 5: Utdeling av legemidler ved Stavanger
en holdbarhet på 6 måneder fra ompakking, men det
universitetssykehus. Med utdeling av
finnes også preparat som får kortere holdbarhet enn
identifiserbare legemidler kan også pasienten i
større grad involveres i behandlingen som for
dette.
mange fortsetter etter hjemreise
Stavanger universitetssykehus får i dag endoser
pakket ved Sykehusapoteket i Skien. Skien leverer
kun pakninger med 20 stk eller 50 stk endoser. For legemidler som inngår i postens basislager er
dette stort sett hensiktsmessige pakningsstørrelse. Ved bestilling til den enkelte pasient derimot,
er det reelle behovet vanligvis kun et fåtall tabletter. Tidligere leverte derfor Sjukehusapoteket i
Stavanger delmengder av Skien-pakninger til Helse Stavanger. Dette var en løsning som gav
reduserte kostnader for sykehusavdelingene, samt redusert lager på post. Etter et tilsyn fra
Statens Legemiddelverk 08.10.2014 ble ikke apotekets prosedyre for å ta anbrudd av pakninger
godkjent. Apoteket leverer derfor i dag kun hele pakninger.
Sykehusapoteket i Skien er i dag hovedleverandør av endosepakkede legemidler i Norge. Dersom
dette anlegget går ned, vil det få store konsekvenser for leveranse av endose til vår region.

Lokalt legemiddellager
Det er i dag manuell lagerstyring av varene på lokalt legemiddellager. Det er ingen oversikt over
lagerholdte varer og manuell gjennomgang er nødvendig for å vurdere bestillingsbehov. Det er ulike
istandgjøringsrutiner avhengig av type enhet. De fleste sengepostene bruker traller for oppbevaring
av istandgjorte legemidler som legges klar per vakt eller per døgn for den faste medisineringen.
Spesialposter
I dag har flere spesialposter (bl.a. intensiv og akuttmottak) ASL. De andre spesialpostene bestiller selv
legemidler etter behov. Legemidlene ankommer da posten i transportbokser med følgeseddel og
settes på plass av sykepleier.
Legemidlene blir som oftest klargjort på legemiddelrom, men ved akuttbehandling kan det være
nødvendig å istandgjøre legemidlene ved pasientens seng/operasjonsbord. På slike behandlingsrom
er det viktig at legemidlene er lett tilgjengelige.
Pasientgrunnlaget er svært skiftende, noe som setter krav til bredde og volum på basislageret til
avdelingen. På plantegningene for nytt sykehus på Ullandhaug er det satt av mindre areal til
legemiddellagre for spesialpostene enn det de har på Våland. Avstand mellom pasient og
legemiddellager kan bli en utfordring, spesielt i akuttsituasjoner. Det må på et nytt sykehus settes av
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areal/utstyr for nærlager der det er nødvendig. Eksempler på aktuelle tilleggsløsninger kan være
datastyrte traller eller minilager på arbeidsrom.
Nye elektroniske bestillingssystem kan gi økt mulighet for støtte i forsyningsprosessen. De ulike
perspektiv i prosessen bør imidlertid vurderes for hver enkelt spesialpost slik at man ivaretar både
pasientsikkerhet, sikker oppbevaring og effektivitet. Dette bør gjøres sammen med en OU
arbeidsgruppe og defineres derfor som et oppfølgingstiltak.
Endringer i legemiddelbehandlingen
Klinisk helsepersonell beskriver at det stadig gjøres nødvendige endringer i en persons
legemiddelbehandling. Behandling av sykehuspasienten er en dynamisk prosess der helsepersonell
kontinuerlig tilstreber optimal behandling av den enkelte pasient. Dette medfører ofte endring av
legemiddel, dose, legemiddelform eller seponering av legemiddelet. Årsakene er endring i tilstand,
ny vurdering, pasienten reiser, m.m.
Muligheter for å kontinuerlig kunne gjøre nye vurderinger og endringer i behandling med legemidler
må støttes, ikke hindres eller forsinkes, og vil ha konsekvenser for hvor nyttige helautomatiske
løsninger på legemiddelområdet vil kunne være i praksis som beskrevet i kapittel 7.
Drivere
I forhold til legemiddelhåndtering kan man se for seg følgende konkrete drivere for endring
oppsummert:







Personalressurser  automatisering av arbeidsprosesser og oppgaver
Menneskelig faktor  hindre mulighet for feil
Svinn og misbruk  legge til rette for fysisk sikring
Logistikk og lagerhold  unngå kassasjon og svinn
Bedre arbeidsplasser  reduksjon i manuelle arbeidsoppgaver, unngå dobbeltarbeid, rett ressurs
på rett sted, gi ansatte trygghet ved å innføre system som stopper menneskelig svikt
Ny teknologi  tilgang til nye løsninger som skal gi økt kvalitet, effektivitet eller automatisering
av oppgaver

Innføring av KULE
eKurve
Med innføring av MEONA, er Helse Stavanger i ferd med å ta i bruk en løsning som på sikt skal støtte
håndtering av legemidler i de aller fleste enhetene i foretaket. En elektronisk kurve er ingen
«hyllevare» og må til en viss grad tilpasses alle enheter, også den enkelte sengepost. Flere enheter
har spesielle behov som krever videreutvikling av løsningen, eksempelvis intensiv, anestesi og
akuttmottak.
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Figur 6: eKurven MEONA

Det er store forventninger til gevinster ved å erstatte dagens ulike system for legemiddelhåndtering
med en felles elektronisk løsning for kurve og legemiddellogistikk. Fra KULE-direktivet (2016)
beskrives følgende resultatmål:














Kurve- og logistikkløsningene skal gi riktigere valg, håndtering og bruk av legemidler, også ved
hjelp av klinisk beslutningsstøtte
Løsninger skal støtte opp om et helhetlig pasientforløp, effektivisere og forbedre prosesser/
arbeidsflyt
Løsninger må bidra til bedre samhandling internt i HF, RHF og på tvers av omsorgsnivå
Løsninger må muliggjøre regional oppfølging og realisering av nasjonale tiltak (for eksempel
Kjernejournal)
Løsninger må ivareta myndigheter og fagmiljøs krav til dokumentasjon og rapportering
Løsninger skal øke elektronisk datafangst
Løsninger skal forbedre grensesnitt til medisinsk teknisk utstyr og til eksisterende løsninger
Løsninger skal automatisere, effektivisere og forbedre kontroller
Løsninger skal ha høy brukervennlighet
Løsninger må støtte ny teknologi og arbeidsmåter
Løsningen skal etableres med størst mulig grad av regionale tilhørende prosesser
Løsningen skal etableres med størst mulig grad av felles regionalt oppsett, og minst mulig grad av
lokale tilpasninger
Løsningen må gjøre det mulig å dele kurvedata på tvers av helseforetak i tråd med målsetningen
om «Éin vestlending – éin sjukehusjournal»

I Programmet HELIKS er det etablert en gevinstrealiseringsgruppe som sammen med linjeledelsen og
prosjektet har ansvaret for gevinstrealiseringsarbeidet i foretakene i Helse Vest.
Støtte til lagerstyring, lagerhold og bestilling av legemidler på enhet
Bestillingen av legemidler til enhet var fram til 2012 på papir, og en midlertidig løsning, TønSys1, ble
implementert med umiddelbar gevinst. Sykepleier slapp å gå ned til apoteket å levere bestillingen,
evt. fakse og så ettersende originalbestillingen per post. Sykehusapoteket kunne overføre
bestillingene elektronisk til apotekets logistikksystem i stedet for å overføre ett og ett legemiddel
manuelt. TønSys støtter imidlertid kun bestilling, og ikke beskrevne behov fra LOP4 angående støtte
1

TønSys ble utviklet av en farmasøyt ved Sykehusapoteket i Tønsberg grunnet datidens manglende tilgang på
denne typen system.
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til lagerhold og lagerstyring. Løsningen Elektronisk legemiddelkabinett (ELK) derimot gir støtte til
både lagerhold og lagerstyring.
Elektronisk legemiddelkabinett er datastyrte lager- og bestillingsløsninger for legemidler utformet
som en skuffe-, og/eller hylleseksjon med datastyrt tilgang.
ELK er den mest brukte løsningen i USA for å støtte lokalt lagerhold
og bestilling. Som en del av KULE-anskaffelsen var derfor et lite
antall ELK med som en egen kontrakt i anskaffelsen. Kabinettene
var tiltenkt å utprøves i eget foretak, da det ikke var nok relevante
data fra sykehusmiljø som ligner vårt, til å lage en kost/nyttevurdering av løsningen. ELK ble som kjent ikke anskaffet. Helse Vest
har senere utført to vurderinger av ELK. Vurderingene viser at
norske sykehus ikke vil ha noen av de tre hovedgevinstene
amerikanske sykehus har med løsningen:
1) Mulighet for å knytte et kontonummer til hvert uttak av dose
legemiddel (ikke aktuelt for statlig finansierte sykehus).
Figur 7: ELK
2) Støtte til farmasøyt som etter lov skal validere alle legens
ordineringer per pasient (ikke tradisjon, eller lovpålagt på
norske sykehus).
3) Støtte til å flytte legemiddellager opp på post (amerikanske sykehus har i liten grad hatt lokale
legemiddellagre).
Med etablering av lokale legemiddellagre i form av ELK, har amerikanske sykehus hatt store gevinster
med raskere oppstart av behandling, samt direkte økonomisk nytte i form av støtte til deres
finansieringssystem. I et norsk sykehusmiljø vil gevinstene med ELK være begrenset til bedre kontroll
med narkotiske og svært kostbare legemidler. På kostnadssiden finner vi store innkjøps- og
driftskostnader, ressurskrevende påfylling, og komplisert brukersituasjon når skapene skal integreres
med elektronisk kurve (i stor grad overlappende funksjoner i software). For mer informasjon om ELK,
vises det til vedlegg D og E.
Rene logistikkløsninger for støtte til bestilling, lokalt lagerhold og lagerstyring var som nevnt i liten
grad tilgjengelige på markedet både 2009, da den første LOP-gruppen leverte sin anbefaling, og i
2011 med LOP4. Noen sykehus i Helse Sør-Øst og St. Olavs Hospital i Trondheim tok etterhvert i bruk
den nye løsningen Delta. Delta er basert på det enkle prinsipp at alle legemidler skannes inn og ut av
løsningen (og dermed lageret) med håndskanner. Basert på defektpunkt satt for det enkelte lageret,
genereres bestillinger automatisk. Bestillinger utenom basislageret må bestilles ved å søke opp
legemiddelet og ønsket pakning. Løsningen er enkel, men har flere ulemper. For det første må alle
legemidler ha elektronisk avlesbare strekkoder, helst på minste forpakning. Det nye sykehuset på
Kalnes bruker betydelige ressurser på å få merket legemidler som ikke kan pakkes i endosemaskin,
blant annet med manuell merking (klipp og lim). Ved uttak fra lageret pålegges sykepleier en
ekstraoppgave ved samtlige uttak av legemidler. Først må sykepleier skanne legemiddelet ut av lager
og deretter registrere istandgjøring i kurven. Systemet er etter mange års bruk fortsatt ikke integrert
med kurveløsningen, og støtter derfor i mindre grad Lukket legemiddelsløyfe.
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Under KULE-anskaffelsen ble løsning for bestilling, lagerhold og lagerstyring knyttet til den
elektroniske kurven videre diskutert og spesifisert, på bakgrunn av krav laget av ulike tverrfaglige
grupper knyttet til LOP4-prosjektet og KULE. Alle legemidler blir dokumentert «istandgjort», eller
«direkte administrert» av sykepleier eller andre i kurven, og en ytterligere registrering av uttak av
lageret burde være unødvendig. Hvis nedtelling av lageret er knyttet til elektronisk signering for
«istandgjort» eller, hvis ikke legemiddelet istandgjøres, til «administrert», vil brorparten av lageret bli
talt ned automatisk. Dette er hovedprinsippet i den anskaffede modulen for legemiddellogistikk i
MEONA.
Det har vist seg å være mange fordeler ved å knytte logistikk, lagerhold, og lagerstyring tett til de
andre hovedoppgavene i legemiddelsløyfen. Data som allerede er registrert i løsningen, for eksempel
knyttet til ordinering, kan gjenbrukes for å effektivisere bestilling. Andre registrerte data kan brukes
for å få ønskede rapporter knyttet til pasienter, ansatte, forbruk, bestilling, svinn og lagerstatus.
Informasjonen flyter uten manuelle overføringer gjennom de ulike oppgavene i legemiddelsløyfen og
støtter således Lukket legemiddelsløyfe.
Støtte til legemiddellogistikk i MEONA er i stor grad utviklet spesifikt til Helse Vest og er p.t under
utprøving. Løsningen har følgende funksjoner:





Bestilling av alle legemidler og andre varer levert fra apotek, på sikt også legemidler som
produseres på apoteket til den enkelte pasient
Lagerstyring og oversikt over egen og andres lagerbeholdning. Når løsningen er tatt i bruk på
alle enheter, vil man ha total oversikt over plassering og mengde av legemidler i organisasjonen
Støtte til korrekt lagerhold eksempelvis rett plassering av legemiddel med tanke på bevaring av
virkestoff og annen beslutningstøtte
Være hovedløsning for rapporter relatert til legemidler for behov apoteksystemet ikke dekker
(under utvikling)

Erfaringer fra utprøvingen: Foreløpige tilbakemeldinger fra sluttbrukere (sykepleier) er at de
opplever stor nytte i å ha oversikt over beholdningen dvs. utvalg og plassering av legemidler i eget
lager, samt søkemulighet i andres lager ved behov for lån. Det at man slipper å logge seg på et eget
system for bestilling, men kan bestille fra løsningen man allerede arbeider i (eKurven), beskrives som
en betydelig forenkling. Bestilling av legemidler, både til basislageret og ekstrabestillinger, beskrives
også som enklere og raskere enn i TønSys. Bruker får blant annet varsel ved dobbelbestillinger, og
dersom det bestilles legemidler som allerede er på lageret.
Hovedutfordringen med løsningen er sykepleiernes manglende registrering av «generisk bytte». Når
avdelingen ikke har det ordinerte legemiddelet på lager, men et likeverdig, har sykepleier lov å utføre
et bytte etter liste. Dokumentasjon av dette gjøres i liten grad i dag, både på grunn av vane og for
tungvint funksjonalitet i løsningen/tidspress. En enklere funksjonalitet for generisk bytte, samt flere
andre forbedringer må utvikles, før det er aktuelt å ta i bruk løsningen på flere enheter i Helse Vest.
Når det er sagt, oppgir dagens brukere av legemiddellogistikk i MEONA at løsningen har et stort
potensiale, ikke minst med tanke på kostnadseffektivt lagerhold, reduksjon i feil- og
dobbelbestillinger, og mulighet for kontroll og oversikt over faktisk forbruk av legemidler på enhet.
KULE løsningen som støtte til Lukket legemiddelsløyfe blir beskrevet i kapittel 13.
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7. Beskrivelse, vurdering og anbefaling av alternative løsninger for
fremtidig legemiddelforsyning
Tre løsninger for legemiddelforsyning fremstår som aktuelle for nytt sykehus på Ullandhaug:
1) Forsyning med egenproduserte ikke-pasientbundne legemidler
2) Forsyning med egenproduserte pasientbundne legemidler
3) Forsyning med eksternt produserte ikke-pasientbundne legemidler
For den enkelte løsningen beskrives forutsetninger for uttak av ønskede gevinster, relatert til
-

Anskaffelse av pakkemaskin for endose
Funksjonalitet for eKurve og legemiddellogistikk
Plassering av sykehusapoteket
Aktuelle transportløsninger/infrastruktur mellom sykehusapotek og
sykehusenhet/legemiddellager
Funksjonalitet for legemiddellager
Tjenesten Apotekstyrt legemiddellager (ASL)

Løsningene er videre vurdert opp mot målene beskrevet under de utvalgte målområdene i kapittel 4;
Økt pasientsikkerhet, kostnadseffektive forsyningsløsninger og reduksjon av variasjon i
helsetjenesten.

Alternativ 1: Forsyning med egenproduserte ikke–pasientbundne
legemidler
I denne modellen blir endosepakkede legemidler fra industrien kombinert med lokal pakking av ikkepasientbundne endoser. Modellen er en videreutvikling av dagens modell, der hovedendringen er at
apoteket selv pakker endose som industrien ikke leverer, fremfor å motta dette fra ekstern
leverandør.
Historikk: Som beskrevet i kapittel 6, har Helse Stavanger lang erfaring med bruk av ikkepasientbundne endosepakkede legemidler fra eksterne leverandører (industrien og ompakket fra
Sykehusapoteket i Skien). I dag bruker alle de store sykehusene i Norge endosepakkede legemidler
(hele OUS, St. Olavs Hospital og UNN), med unntak av Haukeland universitetssykehus2. Etter LOP4
rapporten i 2011, fikk Sjukehusapoteka Vest (SAV) og deltagere i KULE i oppdrag å utarbeide en
regional forsyningsstrategi for endosepakkede legemidler i Helse Vest. Arbeidet foregikk i to løp:
 Internasjonalt: Sammen med aktører som EU, Europarådet, Association of Hospital Pharmacists,
europeiske sykehus og helseorganisasjoner deltok SAV i ulike initiativ for å påvirke
legemiddelindustrien til å øke andelen endose som originalpakning
 Parallelt ble det gjennomført en markedsanalyse av produksjonsmulighetene i Norge, der også
private aktører ble vurdert. Konklusjonen i 2012 var at det primært var ønskelig å etablere et
nasjonalt anlegg for endoseproduksjon

2

Se vedlegg D: HDS s. 52 for oversikt over bruk av endoser på sykehus i No. per 2016
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På tross av felles front, både med tanke på behov og egnede standarder, er industrien motvillig til å
produsere en større andel som endosepakkede legemidler. Viktigheten av trygg og forutsigbar
ompakking også som en langsiktig løsning, har de senere årene derfor blitt aktualisert.
Arbeidet med å etablere et nasjonalt produksjonsanlegg for endose har heller ikke lyktes. Ahus, St.
Olavs Hospital, Sykehuset Østfold (Kalnes) og Sykehuset Telemark (Skien) har allerede
egenproduksjon av endoser i regi av sitt sykehusapotek. Helse Sør Øst ønsker på sikt å ha
pasientbundet endose i kombinasjon med ikke-pasientbundet, og har da behov for mest mulig lokal
pakking. I tillegg har Statens Legemiddelverk redusert den generelle holdbarheten som er satt for
ompakkede legemidler, noe som i seg selv øker nytten av å produsere lokalt.
Forutsetninger
Anskaffelse av
pakkemaskin for endose

Funksjonalitet for eKurve
og legemiddellogistikk
Plassering av
sykehusapoteket

Aktuelle
transportløsninger/
infrastruktur mellom
sykehusapotek og
sykehusenhet/
legemiddellager

Funksjonalitet for
legemiddellager i
sykehusenhetene

Tjenesten apotekstyrt
legemiddellager (ASL)

Både en avansert og en enklere type pakkemaskin for endose vil kunne brukes.
Hvilken maskintype som velges avhenger av hvor stor grad av automasjon man
ønsker, samt hvorvidt man ser det som hensiktsmessig å pakke ampuller,
hetteglass og ferdigfylte sprøyter i tillegg til tabletter og kapsler.
Det vil antakelig være behov for 2 stk. maskiner for å sikre kapasitet og
forsyningssikkerhet.
Kapasitet for regional forsyning av endose til Helse Vest bør vurderes.
Integrasjon mellom MEONA/apoteksystem og programvaren til pakkemaskinen
er nødvendig, men antakelig i mindre grad enn ved pakking av pasientbundne
endoser.
Både apoteket sin sykehusekspedisjon og produksjonsavdeling bør flyttes til
Ullandhaug for å sikre optimal tilgjengelighet på legemidler for somatiske
sengeposter og spesialavdelinger, men scenarioet åpner for plassering på Våland
om nødvendig.
Avhenger av plassering av apoteket, men fortrinnsvis via det generelle
transportsystemet på og mellom sykehusene
 Ekstrabestillinger: Fortrinnsvis via rørpostsystem (krever plassering på
Ullandhaug), dersom dette ikke er mulig må legemidlene sendes via bud
eller annet dedikert personell
 Hovedleveranser: Fortrinnsvis via det generelle transportsystemet på
sykehuset. Først hvis behov ikke kan løses i hovedløsning for logistikk bør
egen transportløsning for legemidler vurderes. Eksempel på slikt behov kan
være sikkerhet.
Legemiddellagrene opprettholdes og bør innredes i henhold til anbefalingene i
dokument «Standard utforming, innredning og vedlikehold av medisinlager» ID:
305956 i EQS. Utforming av skuffer og hyller må sikre god oppbevaring av
endosepakkede legemidler.
Det er grunn til å tro at enhetene vil sikre seg større lagerbeholdning på lokalt
legemiddellager dersom apoteket plasseres på Våland, ellers ingen endring i
forhold til dagens løsning.
Tjenesten videreføres med de justeringene som er nødvendig ved utrulling av
MEONA.

Vurdering
Økt pasientsikkerhet
En fortsatt oppbevaring av legemidler nært der pasientbehandlingen skjer blir beskrevet som
ønskelig og nødvendig for alle nye sykehusbygg i Norge og i Norden som arbeidsgruppen kjenner til,
nettopp for å sikre at legemiddelene i størst mulig grad er tilgjengelig når behovet oppstår.
Legemiddelhåndteringens kritiske natur gjør legemiddelprosessen sårbar for ytre påvirkninger, og
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forsinkelser i legemiddelbehandlingen kan få alvorlige konsekvenser for liv og helse. Karakteristisk for
behandling på sykehus er i tillegg at nye vurderinger og beslutninger gjøres forløpende som
beskrevet i kapittel 5. Dette medfører ofte endring av legemiddel, dose, legemiddelform eller
seponering av legemiddelet. Muligheter for å kontinuerlig kunne gjøre endringer i behandling med
legemidler må støttes, ikke hindres eller forsinkes. Arbeidsgruppen vurderer at ikke-pasientbundne
endoser, sammen med effektive transportløsninger mellom apotek og enhet, er den
forsyningsmodellen som vil gi størst grad av pasientsikkerhet.
Kostnadseffektiv forsyningsløsning
For å forsvare en fortsatt omfattende lagring av legemidler lokalt på legemiddellagre, må lagerholdet
i større grad være i samsvar med enhetens reelle behov enn ved dagens løsning. Utviklingen av ITsystemer som Delta og logistikk-modulen i MEONA gir nettopp rom for videreutvikling av
forsyningsmodeller med desentraliserte legemiddellagre på sykehuspostene. Støtte til lagerhold,
lagerstyring og bestilling i MEONA skal gi lagerhold som i større grad samsvarer med postenes reelle
behov gjennom ulik prosess-, kunnskap- og beslutningstøtte knyttet til de enkelte arbeidsoppgavene
som beskrevet i kapittel 6 og 13. Arbeidsgruppen vurderer at lokal pakking av ikke-pasientbundne
endoser, eventuelt med forsyning også til andre foretak i Helse Vest, vil gi den mest kostnadseffektive
forsyningsmodellen for legemidler for Helse Stavanger.
Reduksjon av variasjon i helsetjenesten
Alternativ 1 vil gi stor grad av entydige arbeidsprosesser knyttet til forsyning og leveranse (i
motsetning til alternativ 2).
Regional forsyning
Modellen åpner for at Stavanger kan ta posisjonen som leverandør av ikke-pasientbundet endoser til
alle foretak i Helse Vest, enten som eneleverandør eller for supplement til endosene som leveres fra
Sykehusapoteket i Skien. Ved eventuell anskaffelse av pakkemaskin for endose må kapasitet for
eksterne leveranser vurderes.
Vurdering av kost/nytte
Lokal produksjon av endose som ikke er tilgjengelig fra industrien forventes å ha følgende overordnet
kost og nytte som vist i tabellen under. I tillegg gir scenarioet mulighet for å overta pakkingen til hele
regionen.
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Nytte

Kost

Pakningsstørrelser og sortiment som samsvarer
med behov
Eget pakkeanlegg for endose vil gjøre det mulig å
tilpasse pakningsstørrelser og sortiment etter
det reelle behovet til Helse Stavanger.

Innkjøp av pakkemaskin og
vedlikeholdskostnader knyttet til maskinen
Hvorvidt man går for en enkel eller en avansert
pakkemaskin må utredes gjennom en eventuell
anbudsprosess.

Økt leveringssikkerhet/beredskap
Etablering av lokalt pakkeanlegg for endose vil
øke leveringssikkerhet for endose til Helse
Stavanger på grunn av kortere logistikklinjer og
sikret prioritet ved redusert kapasitet på
anlegget.

Direkte kostnader ved oppstart og drift av
endoseproduksjon
Organisatoriske endringer på sykehusapoteket
ved etablering av lokalt pakkeanlegg for endose.

Kortere logistikklinje
Kortere logistikklinje innebærer at mer av
holdbarhetstiden gjenstår når legemidlene
ankommer legemiddellageret.

Integrasjon av IT-systemer
Programvare for pakkemaskinen må integreres
med MEONA og/eller apoteksystem.

Bortfall av kostnader
Bortfall av utgifter til innkjøp og frakt av
endosepakkede legemidler fra Sykehusapoteket i
Skien.
Konklusjon
Arbeidsgruppens vurdering er at dette vil være den mest hensiktsmessige forsyningsmodellen for
legemidler for SUS2023. Det er også dette konseptet som er valgt som hovedløsning for Helse Vest
gjennom KULE-prosjektet sin anskaffelse av systemet MEONA. Ved å kombinere MEONA kurve og
legemiddellogistikk med ikke-pasientbundne endosepakkede legemidler, elektronisk identifisering
(skanning) av kritiske legemidler mot pasient vil Helse Stavanger ta et stort skritt videre mot en
helhetlig løsning for Lukket legemiddelsløyfe.
Arbeidsgruppen anbefaler at denne forsyningsmodellen velges.

Alternativ 2: Forsyning med pasientbundne endosepakkede legemidler
I denne modellen blir pasientbundne endosepakkede legemidler til pasient kombinert med forsyning
av ikke-pasientbundne endoser til legemiddellagrene. Pakkingen må foregå lokalt for å sikre
hensiktsmessig ledetid fra bestilling til leveranse.
Historikk: Forsyningsmodellen med maskinelt pakket pasientbundne endoser kjent under flere navn,
blant annet «Automatisert legemiddelforsyning og sentralisert lagerhold» (ALF). Grunntanken bak
ALF, er at legemidler skal oppbevares sentralt, og i så liten grad som mulig på lokale lagre. Først når
behovet for legemidler oppstår, skal sykehusenheten hvor pasienten er, motta legemiddelet (f.eks.
via rørpost). Foruten gevinster som reduksjon i stående kapital på tradisjonelle legemiddellagre, er
antatte gevinster at sykepleier får frigjort tid til pasientnære oppgaver ved at
istandgjøringsaktiviteter er automatisert. I tillegg skal maskinell istandgjøring redusere feil knyttet til
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istandgjøring. Sykepleier mottar legemidlene i form av pasientbundne endoser, og kan administrere
disse til pasient som vist i figuren under, eller plassere legemidlene i en legemiddeltralle.

Figur 8: Pasientbundet endose

Det understrekes at det i hovedsak er perorale legemidler som pakkes som pasientbundne endoser.
De mest avanserte og kostbare pakkemaskinene kan i tillegg pakke mindre hetteglass, ampuller,
stikkpiller og ferdigfylte sprøyter, men ingen store legemidler. Hetteglass og ampuller må videre
istandgjøres før administrering til pasient.
ALF-modellen er implementert i ulike former, men er en mindre vanlig løsning enn elektroniske
legemiddelkabinett (USA), og tradisjonelt lokalt lagerhold med varierende støtte til bestilling
(Europa).
ALF-modell 1: Sykehusapoteket overtar istandgjøring av alle legemidler til den enkelte pasient
Noen sykehus i Europa har flyttet all plukking av legemidler til den enkelte pasient til apoteket, og
har da en blanding av maskinell pakking (som oftest tabletter og kapser) og manuell istandgjøring og
pakking. Farmasøyt og apotektekniker lager en døgndosett til den enkelte pasient med perorale
legemidler, samt infusjoner og injeksjoner. Hamburg universitetssykehus, der KULE var på
studiebesøk i 2011, har implementert en slik modell. Rundt 13 sykehus i Tyskland har ALF.

Sluttrapport v.1.0

Side 26 av 58

Sist oppdatert 11.06.2017 19:53:00

Legemiddelforsyning Ullandhaug 2023

Figur 9: Bilder fra Hamburg universitetssykehus

Helse Sør Øst sin rapport «Lukket legemiddelsløyfe – anbefaling om hvordan legemidler bør pakkes
og merkes for levering til sykehus» (vedlegg F) anbefaler pasientbundet endose som den framtidige
løsningen for legemiddelforsyning på sine sykehus. Som hovedreferanse i rapporten, oppgis
Hamburg universitetssykehus som har gjort flere undersøkelser knyttet til sin løsning.
Universitetssykehuset i Hamburg har 70 avdelinger med tilsammen 1400 pasienter. Sykehuset valgte
en avansert pakkemaskin for endose i sitt første forsøk på ALF i 2004. Maskinen ble raskt erstattet
med en enklere modell som kun pakker tabletter og kapser, og som gir en mindre automatisert
sløyfe. Som årsak oppgis det at det blant annet var for stort avvik mellom det logiske konseptet og
det praktiske kliniske liv. En annen interessant erfaring var at det å pakke om større endoser enn
tabletter og kapser var lite hensiktsmessig da disse legemidlene i stor grad kommer som endose i dag
(hetteglass, ampuller m.m.). Modellen som nå brukes i Hamburg er en helhetlig tiltakspakke
bestående av pakking av døgndosetter på apoteket, eKurve og en forenklet løsning for ordinasjonsvalidering av farmasøyt. Hamburg universitetssykehus har også forsøkt skanning av alle legemidler
mot pasient, men de konkluderte med at dette er for tidkrevende. Det å ha pasientnavnet på
pakningen oppfattes av flere som en indirekte elektronisk kontroll. En god kontroll ved utdeling opp
mot ordinasjon vil derimot være like nødvendig med pasientbundet endose, da det alltid vil gå tid
mellom bestilling og leveranse, med påfølgende fare for at det har blitt gjort endringer i dette
tidsrommet. Hamburg universitetssykehus beskriver gevinster med sin løsning for Lukket
legemiddelsløyfe i sine studier blant annet i forhold til redusert arbeidspress for sykepleier og
reduksjon i uheldige hendelser. Utfordringen er, som med lignende studier fra andre sykehus; å skille
ut effekt av pasientbundet endose fra andre tiltak som er innført samtidig. Det er for eksempel
naturlig at sykepleier oppgir reduksjon i arbeidsoppgaver når hele istandgjøringen av døgndosetter er
flyttet til apoteket, men dette er ikke vurdert som et aktuelt scenario for arbeidsgruppen for
SUS2023. At validering av legemiddelordinasjoner, som altså er en ekstra kontroll opp mot
interaksjoner, cave, veiledere m.m. vil kunne bidra til å redusere uheldige hendelser med legemidler
er heller ikke uventet3.
Pasientbundet endose ble i sin tid valgt for nye St. Olavs Hospital og nye Akershus
universitetssykehus (Ahus). I motsetning til sykehuset i Hamburg, har disse noen av de mest
avanserte pakkemaskinene på markedet. I tillegg til at maskinene kan pakke noen flere
legemiddelformer enn tabletter og kapsler, muliggjøres en mer automatisert forsyningssløyfe som

3

i Helse Vest er interaksjonskontroll og cave- kontroll m.m, implementert som klinisk beslutningstøtte i
MEONA som beskrevet i kapittel 13.
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vist i figur 8. Forutsatt rett valg av transportløsninger, kan legemidlene maskinelt sorteres og
overføres til rørpost, eller andre automatiserte transportløsninger, for leveranse direkte til enhet.
Ingen sykehus i Norge har pasientbundet endose med støtte av en automatisert forsyningssløyfe. St.
Olavs hospital leverer ikke-pasientbundet endose til lokalt lagerhold. Ahus er eneste sykehus i Norge
som har prøvd forsyningsmodellen. Piloten ble stoppet etter 14 dager. Foruten betydelige tekniske
utfordringer, viste modellen å medføre store organisatoriske og andre sosio-tekniske utfordringer.
Under beskrives noen av erfaringene fra Ahus, tatt fra studien T.Meum, Electronic Medication
Management – A Socio-technical Change Process in Clinical Practice (2012) [10].






Pakkemaskinen er avhengig av en viss forutsigbarhet i pakkingen og systemet krevde at 80 % av
legemiddelordineringene skulle skje før et bestemt klokkeslett om formiddagen. Det å
standardisere legens forordningstidspunkt på avdelinger hvor pasientene ankommer 24/7
mislyktes. I tillegg synliggjorde piloten at det skjer svært mange endringer i pasienters pågående
legemiddelbehandling. I sum ble det sendt for mange ekstrabestillinger/endringer per døgn i
forhold til hva pakkemaskinen kunne håndtere.
På grunn av de store mengdene bestillinger og ekstrabestillinger fikk sykepleiere hyppige avbrekk
fra arbeidsoppgavene sine, da de kontinuerlig måtte sjekke om det var ankommet nye legemidler
via rørpostsystemet.
Et av hovedproblemene var at pasienten ofte hadde byttet post i tiden fra legemiddelet ble
bestilt til leveransen ble sendt fra apoteket. Systemet kunne ikke fange opp slike endringer, og
legemidlene ble sendt til bestillende post hvor pasienten ikke lengre oppholdt seg.

Ahus har i dag gjeninnført legemiddellagre på enhetene, og har leveranse av ikke-pasientbundet
endose. Til tross for at de i motsetning til St. Olavs Hospital har elektronisk kurve, har de ikke
konkrete planer om å gjeninnføre bruk av pasientbundet endose.
Det vises til artikkel om utprøvingen på Ahus for mer informasjon [10].
ALF-modell 2: Kombinasjon av pasientbundet og ikke-pasientbundet
Erfaringer fra Ahus, viser at ALF vil kunne være spesielt vanskelig å implementere på enheter med
hyppig endring i legemiddelbruk under oppholdet. På sykehus vil de fleste enheter ha hyppig
endringer i behandlingen av sine pasienter som beskrevet i kapittel 6. På bakgrunn av erfaringen fra
Ahus, samt andre sykehus i Europa, har det i de senere årene vokst frem en hybridvariant av ALF som
kombinerer:
 Pasientbundne endoser i form av døgnleveranse fra apotek for planlagt behandling
 Ikke-pasientbundne endoser fra legemiddellagre for første dose og ved endringer i ordinering
En slik modell reduserer de negative erfaringene med hyppige avbrytelser i arbeidsprosessene, og
merarbeid knyttet til endringer og akutte innleggelser som beskrevet fra Ahus. Samtidig reduseres
også gevinstene, fordi man fortsatt vil ha betydelig lagring av legemidler på lokale legemiddellagre
(stående kapital), samt videreføring av oppgaver på lokale legemiddelrom.
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Forutsetninger
Anskaffelse av
pakkemaskin for endose

Funksjonalitet for eKurve
og legemiddellogistikk
Plassering av
sykehusapoteket
Aktuelle
transportløsninger/
infrastruktur mellom
sykehusapotek og
sykehusenhet/
legemiddellager
Funksjonalitet for
legemiddellager i
sykehusenhetene
Tjenesten apotekstyrt
legemiddellager (ASL)

Valg av pakkemaskin med høy grad av automasjon der endose-maskinen er
koplet mot velutviklet rørpostsystem for leveranse direkte til sykehuspost vil
være en forutsetning for eventuelt gevinstuttak.
Det vil antakelig være behov for 2 stk. pakkemaskiner for å sikre kapasitet og
forsyningssikkerhet.
Løsningen vil kreve en videreutvikling av MEONA for integrasjon mot
pakkemaskin.
På grunn av kort ledetid fra bestilling til administrasjon må endosene pakkes
nært pasient. Denne forsyningsmodellen forutsetter derfor at apoteket sin
sykehusekspedisjon og produksjonsavdeling samlokaliseres på Ullandhaug.
Både hastebestillinger og ordinære bestillinger bør leveres via velutviklet
rørpostsystem.
Større varer som ikke kan fraktes i rørpost leveres fortrinnsvis via det generelle
transportsystemet på sykehuset.

Legemiddellagre beholdes med nærhet til enhet for å ivareta behov for første
dose og ved endringer.
Det er grunn til å tro at sortimentet på legemiddelrommet må være omtrent like
bredt som i dag for å dekke behovet. Det er mulig at mengden av hvert enkelt
legemiddel kan reduseres noe i forhold til dagens beholdning. Det ansees som
sannsynlig at ASL-tjenesten videreføres for å sikre god oppfølging av
legemiddellagrene.

Vurdering
Bygging av nytt sykehus har reist spørsmålet om man nå bør gå et skritt videre fra bruk av ikkepasientbundet endoser til bruk av pasientbundne endoser, dvs. ALF- modellen. Talspersoner for
løsningen beskriver hovedgevinstene som forenklet validering av legens ordinasjoner, økt
pasientsikkerhet og reduksjon i tid brukt til istandgjøring for sykepleier. Arbeidsgruppen har gjennom
sitt arbeid samlet inn erfaringer og dokumentasjon på hvilke merverdi en overgang til pasientbundne
endoser vil kunne gi. Gruppen har korrespondert med kontaktpersoner ved en rekke sykehus i Norge
og Europa, men har ikke lyktes med å identifisere tydelige gevinster som gjør pasientbundet endose
til en interessant modell å vurdere videre for Helse Stavanger. Arbeidet har tvert imot bekreftet flere
risikoer, da en overgang til bruk av pasientbundne endoser vil kunne medføre mindre fleksibilitet i
legemiddelbehandlingen, gi økt kompleksitet og store endringer i arbeidsprosesser både på sykehusog apoteksiden. Behov for fleksibilitet, samt behov for like og entydige arbeidsprosesser, støtter opp
om anbefalingen om bruk av ikke-pasientbundne endoser. En vurdering i forhold til målbildet for
legemiddelleveranser til SUS2023 støtter videre opp under anbefalingen:
Økt pasientsikkerhet
Det finnes erfaringer som viser at innføring av pasientbundne endoser gir økt pasientsikkerhet [11,
12, 13]. Utfordringen med de fleste av disse er at det er krevende å skille ut rene effekter av
innføring av pasientbundne endoser og effekter av andre tiltak som er innført på samme tid. Ved
innføring av ALF, innfører man gjerne både eKurve og elektronisk kontroll av legemiddel mot pasient
ved utdeling. At eKurve har potensiale til å redusere legemiddelfeil er kjent [1], likeså skanning av
legemidler mot pasient ved utdeling [1, 14]. Det understrekes også at elektronisk kontroll av
legemidler mot pasient er uavhengig av om endosene er pasientbundet eller ikke-pasientbundet.
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Arbeidsgruppen sin vurdering er at en overgang til pasientbundne endose trolig ikke vil tilføre ekstra
sikkerhet i forhold til feilmedisinering som kan forsvare modellens kompleksitet og kostnader. I
tillegg vil bruk av pasientbundet endose åpenbart kunne medføre nye feil, knyttet til forsinkelser og
misforståelser. På et pasientbundet legemiddel vil det både stå navn og dato/klokkeslett, men i
mellomtiden kan dosen være endret eller legemiddelet være seponert.
Det bemerkes at verken det amerikanske Helsedepartementets sin digitaliserings-satsning
«Meaningsful use», eller helseteknologiorganisasjonen HIMSS beskriver pasientbundet endose som
obligatorisk for å oppnå høy grad av sikkerhet i legemiddelbehandlingen på sykehus. For beskrivelse
av hva de anbefaler av teknologitiltak, se kapittel 13.
Ved bruk av ikke-pasientbundne endoser vil alle legemidler leveres fra apotek til legemiddellager og
pleiepersonalet vil kunne forholde seg til én leveringssløyfe for legemidler. En overgang til
pasientbundne endoser ville medført at første dose og eventuelt-legemidler måtte bli hentet på
legemiddellageret, mens faste legemidler ville kommet direkte til pasient via rørpostsystemet.
Pleiepersonalet ville måtte forholde seg til to leveringssløyfer for legemidler, noe som ville bety økt
kompleksitet i arbeidsprosessene på sykehuspost og dermed økt fare for feil.
Kostnadseffektiv forsyningsløsning
Innføring av pasientbundne endoser ville medført krav om utvidede åpningstider på apoteket med
påfølgende behov for oppbemanning for å dekke inn den utvidede driftstiden. Ved leveranse av ikkepasientbundne endoser vil det være mulig å fylle opp legemiddellagrene etter samme modell som
benyttes i dag, og en større utvidelse av driftstiden til apoteket vil i utgangspunktet ikke være
nødvendig. En forsyningsmodell med pasientbundne endoser vil kreve at apoteket både pakker
pasientbundne og ikke-pasientbundne endoser. Den økte kompleksiteten i pakkeprosessen vil kunne
medføre økt ressursbehov på apoteksiden.
Pasientbundne endoser som blir seponert kan ikke tilbakeføres til legemiddellageret dersom de er
merket med pasientnavn. Ikke-pasientbundne endoser vil der i mot kunne tilbakeføres til lager
dersom de blir seponert.
Norsk helsevesen viser en utvikling der behandling går fra døgn- til dagbehandling, og der liggetiden
på sykehusene stadig reduseres. Ikke-pasientbundne endoser gir bedre fleksibilitet ved korte
pasientopphold og hyppige endringer i ordinasjonen enn det pasientbundne endoser ville gitt.
Reduksjon av variasjon i helsetjenesten
Bruk av ikke-pasientbundne endoser gir mulighet for samme løsning for endose både på Ullandhaug
og ved institusjoner tilhørende Helse Stavanger som ligger utenfor Ullandhaug, eksempelvis Jæren
DPS, Egersund sykehus, samt gjenværende enheter på Våland. På grunn av behov for kort ledetid
ville det kun være aktuelt med pasientbundne endoser til enhetene på Ullandhaug dersom dette var
den valgte løsningen.
Lokal pakking av ikke-pasientbundne endoser ved Sjukehusapoteket i Stavanger, vil muliggjøre
leveranser av endoser også til andre foretak i Helse Vest. Dette ville bidratt med å redusere variasjon
ved bruk av endose internt i Helse Vest.
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Vurdering av kost/nytte
Under er en oppsummering av nytteverdiene og ulempene arbeidsgruppen har identifisert for denne
modellen ved gjennomgang av litteratur og korrespondanse med kontaktpersoner ved
sykehus/apotek der løsningen er implementert.

Nytte

Kost

Reduksjon i legemiddelfeil?
 Mulig, men fra beskrevne erfaringer er det
vanskelig å skille effekter av pasientbundne
endoser og andre tiltak innført samtidig.
Fare for nye feil knyttet til forsinkelser og
misforståelser.

Innkjøp av pakkemaskin og
vedlikeholdskostnader knyttet til maskinen
Avansert, kostbar maskin vil være nødvendig for
optimal løsning.

Redusert istandgjøringstid for sykepleier?
• Ingen konkrete beskrivelser
En av leverandørene av pakkemaskin for endose
oppgir at det erfaringsmessig ikke er
tidsbesparelser av betydning usikker nytte,
ikke uttakbar gevinst.
Farmasøyt sin validering av forskriver sin
ordinering blir mer effektiv
 Lovkrav i mange europeiske land, men ikke i
Norge. Ikke aktuell nytteverdi for Helse
Stavanger.
Redusert lagerhold?
• Ingen konkrete beskrivelser
 Mulig gevinst, usikker betydning.

Økte direkte kostnader ved oppstart og drift av
endoseproduksjon
Organisatoriske endringer
• Behov for helt nye arbeidsprosesser
• Ikke aktuelt for alle enheter (ikke
poliklinikk, operasjon, anestesi, mottak
og dagbehandling)
• Organisatoriske endringer på
sykehusapoteket ved etablering av lokalt
pakkeanlegg for endose
Økt kompleksitet
Todelt løsning
1. Første dose og eventueltlegemidler i
form av ikke-pasientbundne endoser fra
legemiddellager
2. Planlagte legemidler i form av
pasientbundne endoser fra rørpost
Risiko relatert til hyppig endringer i ordinering
• Fare for forsinkelser i pasientbehandling
• Økt kassasjon av legemidler
• Teknisk utfordrende
Integrasjon av IT-systemer
Programvare for pakkemaskinen må integreres
med MEONA og/eller apoteksystem.

Konklusjon
Konklusjonen til arbeidsgruppen er at eventuelle nytteeffekter ved denne forsyningsmodellen ikke
kan oppveie for kompleksiteten, risikoene og kostnadene den medfører, samt at den i mindre grad
støtter enhetenes reelle behov. Denne modellen anbefales derfor ikke som forsyningsmodell for
legemidler for SUS2023.
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Alternativ 3: Forsyning med eksternt produserte, ikke-pasientbundne
endosepakkede legemidler (dagens modell)
Dette alternativet representerer en videreføring av dagens modell med ekstern forsyning av perorale
endosepakkede legemidler. Modellen vil ikke medføre endring i leveranse av endose, men
implementering av tiltakene fra KULE-prosjektet vil gi endringer sammenliknet med i dag.
Erfaringer
Endoseleveransene fra Sykehusapoteket i Skien oppleves i dag som stabile, men det er en utfordring
at sortimentet er begrenset til 20- eller 50-pakninger med endose. Andelen endosepakkede
legemidler fra industrien er i dag lav, og det er ikke forventet at denne vil øke i tiden fremover.
Forutsetninger
Anskaffelse av
pakkemaskin for endose
Funksjonalitet for eKurve
og legemiddellogistikk
Plassering av
sykehusapoteket

Aktuelle
transportløsninger/
infrastruktur mellom
sykehusapotek og
sykehusenhet/
legemiddellager

Funksjonalitet for
legemiddelrom i
sykehusenhetene

Tjenesten «apotekstyrt
legemiddellager» (ASL)

Ikke aktuelt.
Ikke behov for integrasjon mellom MEONA/apoteksystemene og programvaren
til pakkemaskin for endose.
Både apoteket sin sykehusekspedisjon og produksjonsavdeling bør flyttes til
Ullandhaug for å sikre optimal tilgjengelighet på legemidler for somatiske
sengeposter og spesialavdelinger, men scenarioet åpner for plassering på Våland
om nødvendig.
Avhenger av plassering av apoteket, men fortrinnsvis via det generelle
transportsystemet på og mellom sykehusene
 Ekstrabestillinger: Fortrinnsvis via rørpostsystem (krever plassering på
Ullandhaug), dersom dette ikke er mulig må legemidlene sendes via bud
eller annet dedikert personell
 Hovedleveranser: Fortrinnsvis via det generelle transportsystemet på
sykehuset. Først hvis behov ikke kan løses i hovedløsning for logistikk bør
egen transportløsning for legemidler vurderes. Eksempel på slikt behov kan
være sikkerhet.
Legemiddellagrene opprettholdes og bør innredes i henhold til anbefalingene i
dokument «Standard utforming, innredning og vedlikehold av medisinlager» ID:
305956 i EQS. Utforming av skuffer og hyller må sikre god oppbevaring av
endosepakkede legemidler.
Det er grunn til å tro at enhetene vil sikre seg større lagerbeholdning på lokalt
legemiddellager dersom apoteket plasseres på Våland, ellers ingen endring i
forhold til dagens løsning.
Tjenesten videreføres med de justeringene som er nødvendig ved utrulling av
MEONA.

Vurdering av kost/nytte
Under er en oppsummering av nytteverdiene og ulempene arbeidsgruppen har identifisert for denne
modellen.
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Nytte
Reduserte kostnader
Ingen utgifter til pakkemaskin for endose.

Kost
Begrenset leveringssikkerhet/beredskap
Leveranser av endosepakkede legemidler er
avhengig av driftssikkerheten og kapasiteten til
pakkeanlegget ved Sykehusapoteket i Skien.
Liten fleksibilitet i forhold til pakningsstørrelser
og sortiment
Ikke mulighet for å tilpasse pakningsstørrelser på
endose til Helse Stavanger sitt behov.

Konklusjon
Arbeidsgruppens konklusjon er at dette vil være en lite fremtidsrettet og fleksibel løsning for Helse
Stavanger. Modellen anbefales ikke.

Beskrivelse av flyt av legemidler i legemiddelkjeden ende til ende (fra
apotek til pasient) ved anbefalt modell
Legemiddelflyten vil avhenge av:
1. Hvor apoteket sin sykehusekspedisjon og produksjonsavdeling blir plassert
2. Hvilke transportløsninger som velges
Plan for intern distribusjon av legemidler på sykehusenhet må utarbeides gjennom OU-prosjektet og
tilpasses ulike enheters aktivitet.
Informasjons- og vareflyt ved behov for legemidler til enhet
a) Ved behov for legemidler tilhørende basislageret
Løsningen for elektronisk kurve og legemiddelhåndtering (MEONA) generer et automatisk
bestillingsforslag for disse legemidlene basert på registrert lagerstatus. MEONA er integrert med
apoteksystemet, og robot pakker til den enkelte enhet. Transport til post er p.t uavklart. På post vil
legemidlene fortrinnsvis bestilles og settes på plass av apotektekniker (aktiv forsyning). Legemiddelet
er nå klart til istandgjøring til pasient.
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Figur 10: Flytdiagram for bestilling av varer på basisliste

b) Ved behov for legemidler utenom basislageret (ekstrabestillinger)
Når legen ordinerer et legemiddel som ikke er en del av enhetens basislager vil sykepleier først søke
etter legemiddelet i lageret da det kan være bestilt ved tidligere anledninger, deretter vurdere
mulighetene for å gjøre et generisk bytte. Ved behov for bestilling, vil MEONA lage et
bestillingsforslag basert på informasjon tilknyttet ordinasjonen. All nødvendig informasjon vil være
pre-utfylt i bestillingsforslaget. På apoteket overføres bestillingen til apoteksystemet og legemiddelet
plukkes av robot. Som i scenario a) er transport til enhet ikke avklart. På enhet vil apotektekniker
(aktiv forsyning) evt. sykepleier registrere mottak og påfylling av lager. Legemiddelet er nå klart for
istandgjøring til pasient.

Figur 11: Flytdiagram for bestilling av varer utenom basisliste
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Beskrivelse av bruk av legemiddellager ved anbefalt modell
Som LOP4, anbefaler arbeidsgruppen en fortsatt oppbevaring av legemidler nært der
pasientenbehandlingen skjer, i all hovedsak på lokale legemiddellagre. Alle enheter bør ha et definert
basislager som utgangspunkt for lagerhold; legemidler som alltid skal være på lager knyttet til den
enkelte enhets forbruksmønster og andre enhetsspesifikke behov. Et standard legemiddellager på
Ullandhaug vil ha en størrelse på 9 kvm. Det legges opp til et legemiddellager per to sengetun. Modul
for legemiddellogistikk i MEONA vil gi ulik type støtte til oppbevaring, istandgjøring og bestilling som
enhetene ikke har i dag. Oversikt over alle legemidler på sykehuset, både plassering og mengde, vil
også være et viktig tiltak med hensyn til beredskap. Apotekpersonalet vil bidra til orden og kontroll
av lagrene gjennom ASL-tjenesten, som vil bli ytterligere forsterket gjennom innføring av
legemiddelmodulen i MEONA siden apotektekniker vil få frigitt tid til nye oppgaver som for eksempel
varetelling og oppfølging av ekstralager.
Mange av legemidlene som i dag brukes i spesialisthelsetjenesten, og mange av de nye legemidlene
som utvikles for ulike sykdomstilstander, gis ved infusjon. Komplekse kurer bør tilblandes på apotek,
og behovet for istandgjøring av legemidler til den enkelte pasient i egnet produksjonslokale på
apotek vil antakelig være økende. Anskaffelse av et moderne produksjonsstøttesystem for apoteket
er igangsatt, og dette er et viktig tiltak for effektiv og sikker produksjon av legemidler på apoteket på
det nye sykehuset. Integrert med den elektroniske kurven som nå tas i bruk i regionen, vil
helsepersonell få en helhetlig oversikt over pasientens legemiddelbehandling samt støtte til effektiv
legemiddelbestilling fra apotek.
Samtidig er det grunn til å tro at det fortsatt vil være behov for utblanding av (enklere) legemidler på
sykehusenhetene. De fleste enheter i somatikken bruker legemidler til infusjon eller injeksjon som
har kort holdbarhet, i tillegg til legemidler ved akutte behov. Alle enheter må derfor ha tilgang til
gode arbeidsrom (legemiddelrom) der krav til HMS kan ivaretas tilpasset aktivitet og størrelse på
enhet. Det anbefales avtrekk på alle legemiddellagre der det skal foretas utblandinger. Gåavstand til
legemiddellagrene vil ha betydning for hvor effektivt helsepersonell kan utføre oppgaver relatert til
legemiddelhåndtering. Pris på ferdige utblandinger fra apotek, samt krav til lokalene der legemidlene
tilberedes vil ha betydning for i hvilken grad man velger å kjøpe også enklere utblandinger ferdig fra
sykehusapoteket.
Narkotiske legemidler bør oppbevares i tilgangsstyrte skap eller skuffer. For noen enheter,
eksempelsvis anestesi, bør det i tillegg til planlagt lokalt legemiddellager, vurderes behov for
spesialløsninger for eksempel knyttet til behandlingsrom. Behovskartlegging og vurdering bør gjøres
gjennom OU-prosjektet for den enkelte spesialenhet og settes opp som et oppfølgingstiltak.
Legemiddellagrene må utformes slik at det er plass til påfylling og oppbevaring av endosetraller.
Innredningen i rommene bør være tilpasset endosepakkede legemidler. Generelt bør
legemiddellagrene innredes etter anbefalinger i dokument «Standard utforming, innredning og
vedlikehold av medisinlager» ID: 30956 i EQS.
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Intern transportløsning for legemidler ved anbefalt modell
Det er ønskelig at behov innen legemiddelforsyning blir inkludert i pågående vurdering og anskaffelse
av logistikkløsning og infrastruktur for nytt sykehus. Først dersom behov ikke kan løses i
hovedløsning for logistikk bør egen transportløsning for legemidler vurderes. Eksempel på slikt behov
kan være sikkerhet.
Valg av transportløsninger avhenger videre av apotekets plassering:



Hastebestillinger: Optimal transport via rørpostsystem
 avhenger av at apoteket sin sykehusekspedisjon er plassert på Ullandhaug
Legemidler tilvirket på apoteket: Optimal transport via rørpostsystem for enheter under 500 ml.
Cytostatika må sendes i egnede dedikerte patroner.
 avhenger av at apoteket sin produksjonsavdeling er plassert på Ullanhaug

Det anbefales at apoteket sin produksjonsavdeling plasseres i tilknytning til apoteket sin
sykehusekspedisjon i nytt sykehus. Endoser produsert i produksjonsavdelingen vil da enkelt kunne
flyttes over til lageret i sykehusekspedisjonen for videre distribusjon til sykehuset.

Alternative løsninger for pakking av endose
Pakkemaskiner for endose kan deles inn i to grupper:



Enkle pakkemaskiner: Pakker kun tabletter og kapsler
Avanserte pakkemaskiner: Pakker hetteglass, ampuller og ferdigfylte sprøyter i tillegg til tabletter
og kapsler

Begge grupper kan pakke både pasientbundne og ikke-pasientbundne endoser. De enkle maskinene
er betydelig rimeligere i innkjøp enn de avanserte, men de krever mer manuelt arbeid sammenliknet
med en kostbar maskin. En avansert maskin kan for eksempel koples direkte til transportsystem for
utsendelse til sykehuspost, mens en enkel maskin gjerne vil kreve manuell sammenkveiling av
endosene etter produksjon med påfølgende pakking og forsendelse til mottakende post.
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8. Annen støtte for legemiddelhåndtering
Tilgangsstyrte skap for A- og evt. B-legemidler
Helse Stavanger oppbevarer hovedsakelig A-legemidler i
nøkkellåste skap på legemiddellagrene, noe som har vært den
tradisjonelle løsningen for oppbevaring av A-legemidler i Helse
Vest. For noen få år siden gikk Haukeland universitetssykehus
til innkjøp av tilgangsstyrte skap (kortleser med kode, se bilde)
for å sikre økt kontroll med narkotiske legemidler. Assisterende
avdelingssykepleier ved Mottaksklinikken i Helse Bergen, Anita
Hestad, som i en av LOP-prosjektfasene hadde ansvar for
utredning av elektroniske legemiddelkabinett (ELK), oppgir at
de er svært fornøyde med skapene. Dette til tross for at
skapene har betydelig enklere funksjonalitet enn det et ELK vil
ha (se kapittel 6). Hovedgevinsten er en betydelig forenkling av
det som Hustad beskriver som den mest krevende oppgaven
med håndtering av A-legemidler, nemlig behov for oppklaring
av eventuelle uregelmessigheter i beholdningen.

Figur 12: Tilgangsstyrt skap

Et alternativ til tilgangsstyrte skap er tilgangsstyrte skuffer. Det nye sykehuset i Østfold, på Kalnes,
har valgt tilgangsstyrte skuffer til oppbevaring av narkotiske legemidler som en integrert del av
legemiddellagerets innredning for alle relevante enheter.
Vurdering
Erfaringen med tilgangsstyrte skap viser at dette er en rimelig løsning (sammenlignet med
Elektroniske legemiddelkabinett) med umiddelbar nytteverdi. Enkelte enheter i Helse Stavanger
bruker allerede denne løsningen. Kortleser og ID-kort er de samme som brukes for andre tilganger
ved Stavanger universitetssykehus. Ut fra et HMS og økonomisk perspektiv bør dette være en
løsning for alle aktuelle enheter for SUS2023.

Legemiddeltraller
Legemiddeltraller er hyppig brukt i spesialisthelsetjenesten for å støtte istandgjøring og utdeling av
legemidler. De fleste sengeposter ved Stavanger universitetssykehus bruker legemiddeltraller.
Skuffene låses effektivt med en sentrallås. De øverste skuffene i en legemiddeltralle inneholder
medisiner istandgjort til postens pasienter. Hver seng, dvs. hver pasient, har egen skuff. Hver skuff er
igjen delt i fire rom, med plass til morgen-, lunsj-, middag- og kveldsmedisiner. Denne delen av trallen
fungerer som en døgndosett, og gir en organisering av legemiddelhåndteringen som effektiviserer
utdeling av legemidler på spesielt tidkrevende tidspunkt.
Bruk av traller gir en mer helhetlig arbeidssituasjon for sykepleier. I tillegg til behovsmedisin er det
også plass til nødvendig medisinsk utstyr som brukes i forbindelse med administrering av legemidler.
Toppen av trallen kan brukes som avlastningsbord, for eksempel for bærbar PC eller nettbrett.
Nye sykehus som St. Olavs Hospital, Ahus, og Sykehuset Østfold, Kalnes har valgt å organisere
sengepostene i form av tun. For legemiddelhåndtering og lagerhold har alle også valgt felles
legemiddellagre for flere tun, samt legemiddeltraller for støtte til administrering. Trallene fylles med
legemidler en gang i døgnet, og oppbevares låst fast til vegg på det enkelte tun. I de nederste
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skuffene oppbevares de vanligste behovslegemidlene, som for eksempel Paracet, samt medisinske
forbruksvarer som brukes i forbindelse med administrering av legemidler.
Vurdering
Bruk av legemiddeltraller som en «døgndosett» er veletablert praksis på sengepostene og vil trolig
være hensiktsmessig også på nytt sykehus. Dette må diskuteres videre med ressurser som har ansvar
for pasientnære arbeidsprosesser for SUS2023. Ressurser knyttet til KULE-prosjektet bør involveres
for å sikre god tilgjengeliggjøring av eKurven ved utdeling av legemidler.

Halvfabrikata antibiotika
Utblandingen av antibiotika skjer med få unntak på posten der pasienten behandles. Helse Stavanger
bruker et relativt lukket system der det er liten risiko for eksponering til helsepersonell. I tillegg har
enhetene et mindre avtrekk til bruk under utblandingen.
Det er arbeidsgruppens inntrykk at nye sykehus velger å fortsatt ha utblanding av antibiotika på
enhet som hovedløsning. Forbruket av antibiotika er stort, og det vil være dyrt for enhetene å kjøpe
all antibiotika ferdig utblandet fra apoteket. I tillegg skal flere av de vanligste antibiotikaene
tilberedes rett før administrering.
Flere leverandører tilbyr i dag lukkede halvfabrikata systemer for antibiotika med mål om å støtte
utblanding. I en variant knyttes legemiddel og oppløsningsvæske sammen via en adapter. Selve
sammenkoplingen utføres i England på bestilling fra aktuelt sykehusapotek. Systemet er låst til
posesystemene fra spesifikk leverandør, men alle typer antibiotika som leveres i hetteglass kan
koples til. Løsningen er kostbar, og de sammenkoplede produktene krever stor lagringsplass.

Figur 13: Sammenkopling via adapter (Vial-Mate fra Baxter)

En annen variant er et tokammersystem, der væske og tørrstoff blandes sammen ved at barrieren
mellom kamrene brytes. Denne løsning er mindre plasskrevende. Løsningen er begrenset til det
sortimentet av antibiotika som leverandøren så langt har utviklet løsningen for, men det antas at
sortimentet vil øke frem mot 2023.
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Figur 14: Tokammersystem (Duplex fra Braun)

Produktene over beskrives gjerne som «ferdig utblandet» og som «lukkede system». Innretningene
skal redusere eksponeringsfaren for den som blander ut løsningen, samt gi nedsatt
kontamineringsfare.
Vurdering: I praksis er løsningene ikke ferdig utblandet, og de vil ikke gi en «lukket» istandgjøring og
administrering. Sykepleier vil fortsatt måtte foreta utblandingen, koble på infusjonssett, fylle
infusjonsslangen og koble på pasientens inngang. Hvilke tidsbesparelser og økt sikkerhet som reelt
oppnås er usikkert. I tillegg vil et standardisert utblandingsvolum ikke være riktig behandling for
mange pasienter da også utblandingsvolum tilpasses den enkelte pasient, for eksempel ved
væskerestriksjoner. Ved innføring av halvfabrikata antibiotika vil sykepleier måtte forholde seg til
ulikt utstyr og ulike utblandingsprosedyrer i sin istandgjøring av antibiotika.
En fordel med løsningene er at gitt at strekkoden på produktet har en standard som kan avleses av
eKurven og finnes i FEST-registeret, så kan manuell dobbeltkontroll av legemiddelet ved istandgjøring
utgås om ønskelig.
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9. Sammenlikning av nå-situasjon med anbefalt modell
Nå-situasjon

Anbefalt modell

Effekter som kommer som følge av lokal pakking av ikke-pasientbundne endoser:
Sortimentet av endoser er ikke tilpasset
behovet på post. Kun 20- eller 50pakninger er tilgjengelig fra
Sykehusapoteket i Skien.
De fleste legemidler får 6 måneders
holdbarhet etter ompakking til endose.
Oppbevaring og transport av endoser fra
Skien medfører at legemidlene har <6
måneders holdbarhet når de ankommer
Sjukehusapoteket i Stavanger.




Apoteket vil kunne tilpasse
pakningsstørrelsene bedre etter behovet på
post, f.eks. ved å pakke 5-pakninger.
Ved å pakke endosene lokalt vil legemidlene
kunne bli distribuert direkte ut på post etter
ompakking. Dette vil sikre at hele
holdbarhetstiden kan utnyttes på post.

Effekter som kommer som følge av implementering av tiltak fra KULE:
Både med hensyn til beredskap og ved
behov for legemidler på post utenom
apoteket sin åpningstid er det ønskelig
med en oversikt over hvilke legemidler
som til en hver tid finnes på de ulike
legemiddellagrene. I dag er ikke denne
informasjonen tilgjengelig.



Manuell lagerstyring.

I dag er det vanligvis dobbeltkontroll ved
istandgjøring av legemidler til pasient. Det
utføres i mindre grad dobbeltkontroll –
visuell eller elektronisk – ved
administrering.
I dag har postene fastsatte tidspunkt for
når legemiddelbestillingen må sendes fra
post til apoteket via det elektroniske
bestillingssystemet TønSys.

I dag er det lite elektronisk støtte til ASLtjenesten. Apoteket har kun ansvar for
basislageret og alle legemidler posten har
bestilt utover det som er oppført på
basislisten må posten selv følge opp.
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Ved innføring av
legemiddellogistikkmodulen i MEONA vil
oversikt over innholdet på de ulike
legemiddellagrene være lett tilgjengelig for
pleiepersonalet slik at det er mulig å kunne
søke i eget lager, samt kontakte andre
poster for lån av legemidler dersom behovet
oppstår.
Støtte til lagerstyring, bestilling og
oppdatering av basislister vil gi lagerhold i
større grad i samsvar med enhetenes reelle
behov
Skanning av kritiske legemidler mot pasient
innføres som et ekstra ledd for å øke
pasientsikkerheten.

Ved innføring av MEONA vil postene kunne
sende legemiddelbestillingene fortløpende
på tidspunkt der det passer for enheten.
Bestillingene vil samles opp til en stor
samlebestilling når posten sin bestillingsfrist
er nådd. På denne måten kan tidspunkt for
legemiddelbestilling bedre tilpasses
arbeidsflyten på den aktuelle enheten.
MEONA vil tilføre mer elektronisk støtte til
ASL-tjenesten. Siden apotekpersonalet ikke
lenger vil måtte bruke tid på
legemiddelbestillingen til ASL-postene vil
det frigjøre tid til andre oppgaver, som for
eksempel lagertelling og oppfølging av
ekstralageret.
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10.
Risikovurdering av anbefalt modell for
legemiddelforsyning

Vurdering av sannsynlighet
(S) og konsekvens (K) på en
skala fra 1 (liten) til 5 (stor)
for å finne risiko (R)

Nr
1

2

Beskrivelse risikoelement
Plassering av apoteket sin
produksjonsavdeling på
Våland vil gi tap av
synergieffekter som kunne
vært oppnådd ved
samlokalisering av apoteket
sin produksjonsavdeling og
sykehusekspedisjon:
 Økt ressursbehov grunnet
mindre mulighet for å
flytte personell mellom
avdelingene etter behov
 Et ekstra transportledd;
transport av endoser og
andre egenproduserte
legemidler fra
produksjonsavdeling
(Våland) til
sykehusekspedisjon
(Ullandhaug)
Manglende effektiv(e)
transportløsning(er) for
legemidler:




(S)

(K)

(R)

Risikoreduserende tiltak

4

4



Inkludere apotekets produksjonsavdeling i
første byggetrinn av nytt sykehus på
Ullandhaug.

3

5



Transport av legemidler må være
inkludert i anskaffelsen av
logistikkløsninger til nytt sykehus.

Rørpostsystem for leveranse
av ekstrabestillinger
Rørpost og løsning for
transport av større kolli for
ordinære leveranser
Løsning for leveranse mellom
Ullandhaug og enheter som
blir igjen på Våland
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3

Manglende personalressurser
på apoteksiden ved oppstart
av lokal pakking av endoser

1

4





4

5

6

Produksjonsrom der pakkemaskin
er plassert må stenges fordi
rutinemessige miljøprøver av
produksjonslokalet ikke
imøtekommer fastsatte krav
Økonomisk forsvarlighet
(arbeidsgruppen har ikke kartlagt
alle de økonomiske
konsekvensene av å innføre den
anbefalte modellen)

2

3



2

3



Kortere driftsstans på
pakkemaskin

3

1





7

Lengre driftsstans på
pakkemaskin

1

3






Før oppstart: Kartlegge ressursbehov for
lokal pakking av endose og identifisere
eventuelt behov for oppbemanning av
produksjonsavdelingen
I drift: Beredskapsplanen til SAV
inneholder tiltak som sikrer nødvendig
bemanning av produksjonsavdelingen og
sykehusekspedisjonen ved ressursmangel
i apoteket
Sikre gode rutiner for utføring og
oppfølging av rutinemessige miljøprøver
fra produksjonslokale

Dersom modellen vedtas bør det
gjennomføres en grundig økonomisk
kost/nytte-vurdering. Analysen bør
inkludere en vurdering av mulighet for
forsyning av endosepakkede legemidler til
andre foretak i Helse Vest
Det bør vurderes innkjøp av 2
pakkemaskiner for å sikre kontinuerlig
drift
Lagerhold av mest frekventerte
legemidler
Avtale om mulighet for innkjøp
Det bør vurderes innkjøp av 2
pakkemaskiner for å sikre kontinuerlig
drift
Lagerhold av mest frekventerte
legemidler

Totalt sett oppleves risikoen som liten sammenliknet med den risikoen som er identifisert ved
overgang til pasientbundne endoser. Anbefalt modell vil kun medføre mindre endringer i
arbeidsprosessene på sykehuset sammenliknet med en videreføring av dagens modell. I forhold til
oppstart av lokal pakking av endose ved sykehusapoteket er det mye erfaring å dra veksel på fra
andre sykehusapotek i Norge (Sykehusapoteket i Skien, Sykehusapoteket i Trondheim,
Sykehusapoteket Lørenskog (Ahus) og Sykehusapoteket Østfold, Kalnes), noe som vil redusere
risikoen for uforutsette utfordringer ved oppstart.
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11.

Konsekvenser av anbefalt modell for legemiddelforsyning

Den anbefalte modellen vil medføre små endringer både på sykehussiden og på apoteksiden
sammenlignet med en tenkt overgang til pasientbundne endoser. Anbefalt modell er i praksis en
videreutvikling av dagens modell, der hovedendringen er at apoteket selv pakker endose fremfor å
motta dette fra ekstern leverandør.

Konsekvenser for sykehuset







Mottatt mengde legemiddel samsvarer bedre med enhetens reelle behov da lokal pakking av
endose tillater apoteket å levere pakningsstørrelser tilpasset forventet forbruk.
Etablering av lokalt pakkeanlegg for endose vil øke leveringssikkerhet for endose til Helse
Stavanger på grunn av kortere logistikklinjer og sikret prioritet ved redusert kapasitet på
anlegget.
Oversikt over lagrene på de ulike legemiddellagrene vil være lett tilgjengelig for pleiepersonalet
slik at det er mulig å kontakte aktuell post for lån av legemidler dersom behovet oppstår.
Skanning av kritiske legemidler mot pasient innføres som ny oppgave for å øke
pasientsikkerheten.
Bestillingstidspunkt for legemidler vil være bedre tilpasset arbeidsflyten på den aktuelle enheten.

Konsekvenser for sykehusapoteket






Innføring av nye arbeidsoppgaver knyttet til endosepakking, som for eksempel
o Styring av påfylling og uttak av legemidler fra pakkemaskinen
o Fylling og kontroll av kanister
o Renhold av kanister og endosemaskin
Levert mengde legemiddel vil i større grad kunne optimaliseres etter behovet til sykehusposten.
Økt elektronisk støtte til ASL-tjenesten vil medføre at apotekpersonalet kan overta ytterligere
oppgaver på legemiddellagrene som for eksempel lagertelling og oppfølging av ekstralager.
Etablering av eget pakkeanlegg for endose vil ikke i seg selv kreve en utvidelse av åpningstiden til
sykehusekspedisjon og/eller produksjonsavdeling til apoteket, men åpningstidene bør
kontinuerlig vurderes for å sikre god service for Helse Stavanger.

Sluttrapport v.1.0

Side 43 av 58

Sist oppdatert 11.06.2017 19:53:00

Legemiddelforsyning Ullandhaug 2023

12.

Plassering av apoteket

For effektiv og trygg behandling med legemidler er tilgjengelighet på nødvendige legemidler
avgjørende. Alle nye sykehus arbeidsgruppen kjenner til anser lokal lagring av legemidler på post som
fortsatt nødvendig slik som Helse Stavanger allerede har planlagt for. Det er derimot av stor
betydning at de lokale lagrene er kostnadseffektive, det vil si at lagerbeholdningen i større grad
gjenspeiler enhetens behov og at stående kapital og kassering av legemidler reduseres i forhold til i
dag. Brorparten av sykehusets funksjoner er planlagt overført til Ullandhaug i 2023. I dag mottar
apoteket i gjennomsnitt 17 ekstrabestillinger per dag. Ekstrabestillinger blir i dag hentet fysisk på
apoteket av personell på bestillende post. Denne løsningen er ressurskrevende både for sykehus og
apotek. Ved å flytte apotekets sykehusekspedisjon til Ullandhaug i første byggetrinn vil man, ved
hjelp av velutbygd rørpost, raskt kunne levere legemidler til alle relevante enheter når behovet
oppstår for legemidler som ikke er en del av enhetens basislager. Hvor sykehusekspedisjonen
plasseres vil således både ha betydning for ressursbruk på post samt i hvilken grad man kan redusere
lokal lagring av legemidler på legemiddellagre.
Apoteket sine produksjonslokaler er i dag utdatert. Etter et tilsyn fra Statens Legemiddelverk i 2003
ble det gjort mindre utbedringer av lokalene samtidig som man begynte planleggingen av nye lokaler.
Grunnet plassutfordringer på Våland, samt andre utfordringer som bygnings- og branntekniske
hensyn, har man ikke lyktes med å etablere nye produksjonslokaler på Våland. Det har vært vurdert å
flytte apoteket sin produksjonsavdeling til Torgveien i Hillevåg, men planene ble skrinlagt da dette
ble vurdert som en kostbar og ineffektiv løsning. Nytt tilsyn fra Statens Legemiddelverk i 2016
fremskyndet behovet for oppgradering av lokalene. I dialog med SUS2023 ble det vurdert som mest
hensiktsmessig å oppgradere dagens lokaler slik at disse kan fungere forsvarlig frem til nye lokaler tas
i bruk på Ullandhaug. Norconsult ble derfor hyret inn høsten 2016 med oppdrag om å lage en todelt
plan for arbeidet der fase 1 skulle sikre lukking av avvikene etter tilsynet mens fase 2 skulle bringe
lokalene opp på en standard som muliggjør drift frem til første byggetrinn står ferdig på Ullandhaug.
Første fase ble gjennomført i februar 2017, mens fase to etter planen skal gjennomføres høsten
2017. Det er per i dag ikke bekreftet at apoteket sin produksjonsavdeling prioriteres med i første
byggetrinn på Ullandhaug. Dersom dette ikke skjer vil man antakelig måtte bygge nye lokaler på
Våland og dermed foreta en investering som vil bli gjenspeilet i produksjonsprisene uten at sykehuset
kan utnytte fordelen av nye lokaler i full grad. Dersom apoteket sin produksjonsavdeling blir værende
på Våland vil man fortsatt kunne dekke dagens behov for produksjon av legemidler. Dersom
produksjonslokalene legges til Ullandhaug vil man imidlertid i større grad kunne dekke framtidens
behov for å kunne flytte produksjon av kompliserte og høyrisiko legemidler, eks. smerteblandinger,
til apoteket. Dette er et viktig tiltak for å øke pasientsikkerheten i legemiddelbehandlingen. Det er
grunn til å tro at risiko for feil i istandgjøringen øker på post på grunn av dårligere
produksjonslokaler, manglende systemstøtte og produksjonsrutiner, samt hyppige avbrytelser [15].
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13.
Strategi for Lukket legemiddelsløyfe med nasjonale,
regionale og lokale tiltak
Anbefalinger – HIMSS og Meaningful use (USA)
En teknologisk tilnærming til å definere og beskrive Lukket legemiddelsløyfe er å bruke Healthcare
Information and Management Systems Society (HIMSS) Europe sine betraktninger om kvalitet i
legemiddelsløyfen knyttet til definerte steg der målet er å oppnå et fullstendig digitalt sykehus [16].
Under er den europeisk tilpassede modellen oversatt til norsk ved hjelp av dokumenter fra Helse Sør
Øst, som har hatt samarbeid med organisasjonens konsulenter, samt eget kjennskap til digitale
målbilder fra HIMSS-inspirerte europeiske og amerikanske sykehus.
Figuren indikerer at legemiddelhåndtering blir berørt ved flere nivåer i HIMSS Europe sin
evalueringsskala, mens Lukket legemiddelsløyfe først oppnås ved nivå 6 og 7.
Det digitale sykehus

Lukket legemiddelsløyfe

Trinn

Kumulative kapabiliteter

Trinn 7

All pasient- og behandlingsinformasjon er
systematisk innhentet og digitalisert, tilgjengelig for
styring, forskning og kvalitetsarbeid.

«Papirløs» lukket legemiddelsløyfe er
implementert

Trinn 6

Den elektroniske journal og kurve har omfattende
og avansert kunnskap-, prosess-, og
beslutningsstøtte knyttet til kliniske protokoller,
behandlingsalgoritmer og standardiserte forløp.

«Beste praksis» for lukket
legemiddelsløyfe implementert

Lukket legemiddelsløyfe ved administrasjon av
legemiddel (sikring av ID og dokumentasjon av
denne, elektronisk kurve tilgjengelig ved
administrasjon for kontroll, identifiserbare
legemidler, dobbeltkontroll og evt. skanning av
kritiske legemiddel).
Trinn 5

Digitalt media arkiv (RIS/PACS).

Ikke relevant for lukket legemiddelsløyfe

Trinn 4

Utvidet elektronisk kurve (CPOE). Beslutningstøtte
knyttet til kliniske protokoller.

CPOE (se forklaring s. 48)

Trinn 3

Elektronisk kurve med enklere beslutningstøtte
(interaksjonsvarsling, allergi-sjekk, pasientspesifikke
tilpassinger som alder, vekt osv., viktige labprøver).

Elektronisk kurve

Trinn 2

Elektronisk pasientjournal, delvis standardisert, og
med mulighet for utveksling av meldinger.

Elektronisk pasientjournal

Trinn 1

Støttesystem som Lab, radiologi og apoteksystem er
implementert.

-

Trinn 0

Støttesystemene i trinn 1 er ikke implementert.

-

Tabell 1: HIMMS og kopling mot Lukket legemiddelsløyfe
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Ved nivå 6 er krav om skanning av legemiddel mot pasient ved administrering fraveket i HIMSS
Europe, mens i den amerikanske HIMSS-modellen er legemiddelsløyfe ikke ansett som lukket uten at
også dette er implementert.
Modellen fremhever betydningen av elektronisk kurve med omfattende kunnskap og
beslutningstøtte, knyttet til definerte og standardiserte behandlingsprotokoller og forløp.
Like stort fokus på eKurven har det amerikanske helsedepartementet i sin satsning på digitalisering
av helsevesenet kalt Meaningful Use. Det er knyttet sterke økonomiske incentiver til satsningen for å
få helseorganisasjonene til å implementere anbefalte tiltak. Programmet er delt inn i tre steg der
målet oppfattes som tilsvarende HIMSS; All pasient- og behandlingsinformasjon skal være digitalisert
og tilgjengelig for styring, forskning og kvalitetsarbeid. Relatert til legemiddelhåndtering fremheves
følgende tiltak fra de detaljerte beskrivelsene i programmet (som er under stadig utvikling):








CPOE-system (avansert eKurve) er implementert, og behandler ordinerer legemidler direkte i
systemet
Enklere beslutningstøtte er implementert: Interaksjoner, allergisjekk, støtte til å velge
sykehuspreferert legemiddel m.m.
Regler for mer komplisert beslutningstøtte er implementert relatert til institusjonens egne og
nasjonale satsningsområder
Pasienten har elektronisk tilgang til egne helsedata
Bruker har elektronisk støtte til legemiddelsamstemming
Data er tilgjengelig for kvalitetsforbedringer, forskning, helseregistre osv.
eResept er innført (steg 2)

Tiltakene over er i stor grad tilknyttet steg 1 i modellen. Steg 2 og steg 3 handler i større grad om
støtte til avanserte kliniske prosesser, pasientforløp, behandling gjennom etablerte protokoller, i
hvilken grad eResept er innført (min 80 % av reseptene), aktiv involvering av pasient- og pårørende,
utveksling av helseinformasjon mellom omsorgsnivå og pasient, samt rapportering til nasjonale
registre.

Lukket legemiddelsløyfe for Helse Stavanger
Helse Stavanger har de siste årene tatt i bruk flere av tiltakene som anbefales i internasjonal
litteratur, i nasjonale dokumenter og i LOP1/LOP4 for å sikre økt kvalitet i behandling med
legemidler. Figuren under viser de viktigste tiltakene på legemiddelområdet som er innført,
planlagt/vedtatt, samt som anbefales av arbeidsgruppen. Figuren kan ses på som et forslag til versjon
1 av strategi for Lukket legemiddelsløyfe for Helse Stavanger. Strategien ivaretar nasjonale, regionale
og lokale valgte tiltak som arbeidsgruppen har kjennskap til, men tar også høyde for ytterligere
muligheter som kommer som følge av byggingen av nytt sykehus på Ullandhaug. Strategien bør
videreutvikles av, og forankres i, alle relevante miljø i Helse Stavanger og Helse Vest.
Kommentar til figuren: Listen over nasjonale tiltak er ikke fullstendig. Det foregår noen initiativ og
utredninger, eksempelvis i direktorat for eHelse og i Nasjonal IKT, som muligens vil gi økt støtte til
legemiddelområdet på sikt. I tillegg kan det være lokale og regionale initiativ og prosjekter som
arbeidsgruppen ikke har fått kartlagt. Som kjerneoppgaver er følgende oppgaver i
legemiddelhåndteringen valgt: Ordinering, bestilling, apotek/leveranse til enhet, oppbevaring,
istandgjøring og administrering. Under tiltaksområdene: «Tradisjonelle tiltak», «tjenester»,
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«informasjon/applikasjon», «teknologi (maskinvare)», og «produkter» beskrives de konkrete
tiltakene.

Figur 15: Versjon 1 av strategi for Lukket legemiddelsløyfe for Helse Stavanger

Under følger videre beskrivelse av noen at tiltakene i tabellen.
Elektronisk kurve med klinisk prosess og beslutningstøtte
Løsning for elektronisk ordinering av legemidler blir betegnet som det aller viktigste tiltaket for å
redusere uheldige hendelser med legemidler. En eKurve vil gi nye muligheter for prosess- og
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beslutningstøtte. I tillegg vil man unngå feil relatert til manuell overføring av informasjon mellom
kurver, samt at utfordringer med utydelig håndskrift og mangel på standardisering reduseres.
Eksempler på uheldige hendelser fra vår region som ble rapportert til Kunnskapssenteret i 2013:
Uheldig hendelse
I forbindelse med overføring av medikamentopplysninger til ny kurve ble
det ved en feil skrevet 25 mg blodtrykksmedisin i stede for 2.5 mg.
Pasienten fikk midlertidig blodtrykksfall

Kommentar
Med eKurve utgår slik overføring

2

Ein pasient med diabetes som skulle til operasjon, fekk ikkje insulin under
sjukehusopphaldet og utvikla alvorlege komplikasjonar. Personen døydde
nokre dagar seinare.

I disse to eksemplene er det ordinert
korrekt legemiddel, men
administrering er ikke gjennomført av
ukjente grunner.

3

Pasienten hadde fått forordnet intravenøs væske tilsatt kalium.
Behandlingen ble ikke igangsatt (årsak ukjent) og pasienten ble flyttet til
ny avdeling. Det ble heller ikke på den nye avdelingen registrert at det sto
på kurven at hun skulle ha kalium. Pasienten fikk hjertestans.

1

En eKurve vil være mer oversiktlig og
entydig i det daglige bruk enn dagens
papirkurver. Istandgjøring og
administrering av legemidler vil
dermed kunne skje med mindre risiko
for å gjøre feil. Om legemiddel likevel
ikke blir kvittert for «administrert til
pasient» innen et visst tidspunkt, vil
en elektronisk kurve kunne
synliggjøre dette spesifikt som f.eks.
et varsel.

Tabell 2: Uheldige legemiddelhendelser

CPOE – den avanserte kurven
Et eKurve-system er et system som primært støtter legemiddelhåndtering og dokumentasjon av
kliniske målinger og observasjoner. MEONA er i tillegg et CPOE-system (computerized physician
order entry) som kan forstås som at også andre tiltak som skal utføres kan legges til som oppgaver,
gjerne i tilknytning til legemidler eller målinger, dvs. «ordineres». Gjennom automatiske regler som
konfigureres i løsningen vil man dermed kunne få et godt verktøy for økt kvalitet og effektivitet i
behandling:
Eksempel 1: I behandling med Gentamycin skal serumkonsentrasjonen måles regelmessig for å
optimalisere behandlingen og unngå alvorlige bivirkninger. Her kan det legges inn en regel som sier
at ved ordinering av Gentamycin vil serumkonstentrasjonsmålinger legge seg som oppgave på
tidspunkt bestemt av prosedyren (ved integrasjon med labsystem kan også prøven bestilles
automatisk).
Eksempel 2: Ny pasient med lungebetennelse skal ha væskebehandling og penicillin. Legen kan velge
en pakke der følgende blir «ordinert»: «Nacl 0.9 % 1000 ml + Penicillin 5mill *4 + følgende oppgaver
til sykepleier som legges på tidslinjen: Innleggelse av veneflon, skifte veneflon hver tredje dag, daglig
kontroll av innstikksted, infeksjonsblodprøver neste dag».
I utviklingen av systemet har det vært fokus på at eKurven skal være godt integrerbar med andre
systemer. Mulighetene i MEONA-systemet er store for omfattende prosess-, forløps - og
beslutningstøtte, avhengig av tilgjengelighet og kvalitet på veiledere/kunnskapskilder. I tillegg må
ansvarsforhold relatert til «innebygget» klinisk beslutningstøtte avklarest, det må settes av ressurser
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til videreutvikling av løsningen, til økte forvaltningsoppgaver og til økt samarbeid i regionen om en
felles løsning.
Løsningen fra MEONA er designet til å støtte alle delprosessene i Lukket legemiddelsløyfe;
ordinering, logistikk/oppbevaring, istandgjøring og administrering. Programmet er konfigurert og
videreutviklet etter norske arbeidsprosesser og norsk lov. Se eksempeler på støtte under:

Figur 16: eKurve-funksjonalitet og Lukket legemiddelsløyfe

Elektronisk kontroll av legemidler
MEONA muliggjør elektronisk kontroll av legemidler mot pasient og mot ordinasjon:
1. Ved hjelp av etiketter fra MEONA, vil KULE-prosjektet utprøve skanning av kritiske legemidler,
pilotere løsning og anbefale printer og skannerutstyr for sykehusene. Kritiske legemidler er i stor
grad legemidler som på post blir utblandet med væske (infusjoner) eller det gjøres opptrekk av
delmengde. Skanningen av legemiddelet ved administrering er et tiltak for å sikre rett legemiddel
til rett pasient mot ordinasjon, ikke et tidsbesparende tiltak. Derimot forventes det
tidsbesparelser ved at sykepleier ikke lengre trenger å skrive etiketter for hånd.
2. KULE vil deretter legge til rette for at MEONA støtter skanning av endosepakkede legemidler, om
mulig også ved istandgjøring. Her kan det ligge muligheter for å fjerne manuell dobbeltkontroll
på kritiske tabletter og kapsel om det er ønskelig, og med forutsetning at alle disse leveres som
endoser.
For mer informasjon om KULE-løsningen henvises det til KULE-prosjektet.
Pasientinvolvering
Erfaring viser at pasientinvolvering for å oppnå økt pasientsikkerhet også gjelder spesifikt på
legemiddelområdet. Tjenesten «Innsyn i journal (T3)» er derfor inkludert i oversikten over
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implementerte tiltak for Lukket legemiddelsløyfe Som eksempel på dokumenterte gevinster på
legemiddelområdet ved elektronisk innsyn i journal nevnes:




Fra Danske Regioner Brugerundersøgelse af e-journal 200 [17]: «Helsepersonell oppgir at
velinformerte pasienter deltar aktivt i behandling av deres sykdom, eks. gjør oppmerksom på
allergier og cave og dermed medvirker til å forhindre feil»
Fra studien Inviting Patients to Read Their Doctors' Notes… 2012 (5391 respondenter) [18]:
- 77 – 87 % syntes tilgangen hjalp dem til å føle større kontroll over egen helse
- 60 – 78 % rapporterte at de i større grad tok medisinen som foreskrevet

Kjernejournal er et annet tiltak som på lignende måte kan fremme pasientinvolvering ved å øke
pasientens kunnskap om sykdom og behandling.
Miljøtiltak
I 2010 publiserte det amerikanske Pharmacopeia (USP) [15] en artikkel med forslag til tiltak som
fremmer sikker legemiddelhåndtering. Det som blir drøftet i artikkelen er områder som kan påvirke
helsearbeideren i legemiddelhåndteringsprosessen; belysning, avbrudd og distraksjoner, lyd og støy,
fysisk utforming og organisering, samt såkalte sikkerhetssoner for legemiddelhåndtering (området
hvor legemidlene ordineres, istandgjøres og administreres). Artikkelen tar for seg anbefalinger
knyttet opp mot disse faktorene:








Belysning: Legge til rette for tilstrekkelig, tilpasset og riktig belysning i arbeidsområdet – både på
legemiddellageret og ute hos pasient.
Avbrudd og distraksjoner: Utarbeide rutiner og prosedyrer som sikrer unødvendige forstyrrelser
og avbrytelser som kan føre til feil i legemiddelhåndteringen.
Lyd og støy: Legge til rette for at arbeidsområdet er skjermet for unødig støy, spesielt når det
gjelder håndtering av kritiske legemidler. Støyabsorberende virkemidler og regelmessige
målinger.
Fysisk utforming og organisering: Ryddig og oversiktlige legemiddellagre og legemiddelhyller,
legge til rette for enkel tilgang på legemidler, tilpasset høyde på arbeidsbenk og hyller, mulighet
for å justere på lys, skjermer osv.
Sikkerhetssoner for legemiddelhåndtering:
1. Oversiktlig og lett tilgjengelig informasjon om pasient og legemidler på et brukervennlig
format.
2. Informasjon og komponenter må organiseres på en slik måte at de fremmer korrekte valg og
forhindrer distraksjon knyttet til disse prinsippene:
a. Viktighetsprinsippet: Informasjon om hvordan man bruker utstyret samt feilsøking
bør plasseres nær eller på utstyret.
b. Frekvensprinsippet: Ofte brukte elementer bør plasseres i områder der de lett kan
finnes.
c. Funksjonsprinsippet: Elementer som er knyttet til funksjon, slik som sprøyter, nåler
og spritservietter, bør være gruppert sammen.
d. Rekkefølgeprinsippet: Elementer bør plasseres i en rekkefølge som støtter opp under
en arbeidsprosess slik at man kan utføre en oppgave riktig og hensiktsmessig.
3. Standardisering av prosessen som foregår ved pasientsengen når man skal administrere
legemidler (utstyr, rutiner osv.).
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4. Standardisering av medisinteknisk utstyr og annet utstyr i tilknytning til
legemiddelhåndteringsprosessen.
5. Tilgjengelig teknologi (ELK, elektronisk forskrivning i eKurve, strekkodeløsning) bør benyttes
der det er hensiktsmessig.
6. Tilgangsstyring og god beslutningsstøtte i eKurve-løsningen som hjelper klinikeren med
korrekte valg.
Eksempler på andre lokale tiltak av stor verdi for legemiddelprosessen







Felles rutine for istandgjøring og dobbeltkontroll (f.eks. nattevakt legger klar morgen og
lunsjmedisin  bedre tid for dagvakt og man unngår feillegging).
Synonymlister, informasjon om fortynninger, utblandinger og administrasjonsmåter av ulike
infusjoner integrert i eKurven (klinisk beslutningstøtte)
Kurs i legemiddelhåndtering og kurveføring.
Samme kurveføring på alle avdelinger for å unngå misforståelser ved pasientoverføring mellom
poster
Felles gjennomgang av synergisaker på posten; hva kan vi gjøre annerledes?
Informasjonsmøter om forbedringer, opplysninger om nye tiltak og generell info.
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14.

Konsekvenser av forfalskningsdirektivet

EU har utarbeidet et forfalskningsdirektiv (FalsifiedMedicinesDirective (FMD)) som vil bli
implementert i apotek og sykehusapotek i Europa 9. februar 2019. Direktivet omfatter reseptpliktige
legemidler til humant bruk og skal sikre sporbarhet av legemidler fra produsent til kunde.
Det introduseres to obligatoriske sikkerhetsanordninger:
1) En unik kode (2D matrix)
2) En fysisk sikkerhetsanordning
Direktivet vil påvirke alle IT-systemer som håndterer legemiddel- og strekkodeinformasjon.
Prosedyre: Produsenten melder hver enkelt pakning inn i en sentral europeisk hub. Herfra overføres
opplysningene til nasjonale databaser. Apotekansatt må verifisere pakningen mot den norske
databasen før utlevering til pasient/ kunde. Ved utlevering/ effektuering av ordre meldes pakningen
ut av systemet.
Ved bruk av legemidler ved tilvirkning i apotek, er det foreslått at verifisering og utleveringsmelding
foretas ved varemottak på apoteket. Det skal utredes om det skal bli egne prosesser for
endoseproduksjon, der utleveringsmelding kan skje ved påfylling av kanistre i pakkemaskinene.
FMD åpner for en 10 dagers angrefrist på deaktivering av sikkerhetskoder.
Det skal utredes om, og eventuelt hvordan, retur fra sykehus til sykehusapotek utover angrefristen
og resalg teknisk kan løses for legemidler med deaktivert sikkerhetskode.
Konklusjon: Implementering av FMD ansees ikke å få konsekvenser for pakking av endoser for videre
salg til Helse Stavanger eller andre sykehus i Helse Vest.
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15.

Oppfølgingstiltak



Lagring og distribusjonsløsninger på spesialavdelinger
Det anbefales at OU-prosjektet analyserer behovene til spesialpostene ytterligere for å sikre
ivaretakelse av pasientsikkerhet, sikker oppbevaring av legemidler og effektivitet ved disse
postene.



Transportløsninger for legemidler
Det er ønskelig at behov innen legemiddelforsyning blir inkludert i pågående vurdering og
anskaffelse av logistikkløsning og infrastruktur for nytt sykehus. Først hvis behov ikke kan løses i
hovedløsning for logistikk bør egen transportløsning for legemidler vurderes. Eksempel på slikt
behov kan være sikkerhet.
Det er viktig at valgte løsninger tilrettelegger for videreføring av ASL-tjenesten.



Innredning av legemiddellagre, og distribusjon til pasient på enhet
Videre konkretisering og anbefaling for innredning av legemiddellagre og distribusjon av
legemidler internt på post må gjøres sammen med OU-prosjektet.



Detaljert kost/nytte for anbefalt legemiddelforsyning
Dersom anbefalingen til arbeidsgruppen tas til følge må det utarbeides en detaljert kost/nytte for
egenproduksjon av ikke-pasientbundet endose. I denne analysen må det også inkluderes en
vurdering av om Sjukehusapoteket i Stavanger også skal produsere ikke-pasientbundet endose til
andre foretak i Helse Vest.
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Vedlegg A: Erfaringer fra sammenliknbare sykehus

Status fra sammenlignbare sykehus i
Norge og Europa
Juni 2017. Vedlegg til rapporten «Legemiddelforsyning Ullandhaug 2023».

Aarhus Universitetshospital (Danmark)
Kurveløsning
Valgt modell for
endose
Beskrivelse

Erfaringer

PASIENTBUNDET

Elektronisk kurve.
Sykehusapoteket leverer pasientbundne endoser til om lag halvparten av
sengepostene. Apoteket pakker kun perorale og rektale legemidler, ikke
injeksjonspreparater og flytende legemidler.
Det blir anslått at om lag 80 % av legemidlene leveres som pasientbundne endoser
på de postene der dette er tatt i bruk. Apoteket har daglige leveranser av
pasientbundne legemidler til postene, mens legemidler til legemiddellagre leveres
tre dager etter bestilling. Legemidlene fraktes fra apotek til post med konvensjonell
portørtransport. Apoteket har åpningstid 06.00-20.00 på hverdager og 08.00-15.00 i
helgene.
Det blir oppgitt at det er kapasiteten til pakkemaskinen som er årsaken til at pasientbundne endoser ikke er rullet ut for alle sengeposter. Apoteket rapporterer om
utfordringer med høy grad av kassasjon i oppstartsfasen. Det jobbes nå med tiltak
for å redusere dette. For pleiepersonalet oppleves ordningen som positiv da de
slipper å bruke tid på istandgjøringen av legemidlene.

Söndra Älvsborgs sjukhus, Borås (Sverige)
Kurveløsning
Valgt modell for
endose
Beskrivelse

Erfaringer
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PASIENTBUNDET

Elektronisk kurve (Melior).
Sykehusapoteket leverer tabletter og kapsler i form av pasientbundne endoser.
Det er to kriterier for at aktuell pasient skal få pasientbundne endoser: Stabil
medisinering og liggetid >2 døgn. 75 % av alle perorale legemidler leveres som
pasientbundne endoser. Ledetiden er drøyt tre timer fra bestilling til doseposene er
klar for leveranse til legemiddellager. Doseposene kontrolleres mot ordinasjon ved
utlevering og det signeres elektronisk for administrert dose. Ved endringer fjernes
aktuell pose før utlevering eller man kompletterer med nyrekvirert legemiddel fra
legemiddellager. Ikke-administrerte endoser kasseres.
Kontaktperson ved apoteket oppsummerer erfaringene på følgende måte:
 Legene mener at pasientsikkerheten øker ved å redusere risikoen for
feilplukk. Ved oppstart var det krevende å holde tidsfristene for ordinasjon.
Farmasøytkontroll av interaksjoner og maksdose oppleves som en støtte i
hverdagen.
 Sykepleierne sier at de sparer tid på istandgjøring av legemidlene, noe som
frigjør tid til andre oppgaver. Man trenger ikke å tenke på
synonympreparater for legemidlene som er pakket som pasientbundne
endoser.
 Pasientene opplever det som positivt at navnet deres står på
legemiddelposene.
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Dresden (Tyskland)
Kurveløsning
Valgt modell for
endose
Beskrivelse

Erfaringer

PASIENTBUNDET

Papirkurve.
Sykehusapoteket leverer tabletter og kapsler pakket som pasientbundne endoser til 700
av 1300 senger på sykehuset.
Det finnes eget lager av behovsmedisin på hver avdeling. Endosebestillinger legges inn
manuelt i programvaren ATC-Host. Det er mulig å bestille hastebestillinger utenom de
fastsatte leveransetidspunktene. Leveransene kjørers ut via traller til fastsatte tider.
Rørpost er under planlegging. Bud brukes unntaksvis. Dosene oppbevares i bokser på
avdelingen før legemidlene administreres til pasient. Personalet leverer ut legemiddelet
etter å ha sammenliknet posene med legens ordinasjon.
Modellen har gitt en nedgang i legemiddelkostnader per behandlingsdag per enhet på 1030 %. Innføring av pasientbundne endoser har gitt pleiepersonalet mer tid til pasientnære
oppgaver. Løsningen gir imidlertid mindre fleksibilitet og det rapporteres at det er
utfordrende at apoteket ikke har åpent 7 dager i uken (åpent 07.00-18.00 hverdager). Det
er ikke utført målinger i forhold til svinn, men svinn er mye tydeligere nå enn før
modellen ble implementert.

Hamburg Universitetssykehus (Tyskland)
Kurveløsning
Valgt modell for
endose
Beskrivelse

Erfaringer

PASIENTBUNDET

Elektronisk kurve (Soarian journal og eKurve (nå eid av Cerner))
Ompakker tabletter og kapsler til pasientbundet.
Farmasøyt og apotektekniker pakker en døgndosett til den enkelte pasient med alle
pasientens legemidler: Perorale legemidler, samt infusjoner og injeksjoner.
Sykehusapoteket holder åpent 6 dager i uken.
Implementering av eKurve har forenklet farmasøytens validering av alle legens
ordinasjoner. Oppgir gevinster som økt tilgang til oppdatert informasjon (eKurven)
og økt støtte for legene gjennom farmasøyt-validering. De vanligste
tilbakemeldingene fra farmasøyt til lege omhandler lengde på
antibiotikakur/overgang til peroral behandling, tilpassing av Kalium dose, kontroll
vancomycin ordinering/vancomycin nivå, samt kontroll av legemidler mot nyresvikt.
93 % av farmasøytens forslag blir tatt til følge. Sykepleierne opplever reduksjon i
arbeidspress ved at alle legemidler plukkes ferdig til pasienten på apotek, også
legemidler som pasienten skal ha med seg ved utreise. Pasient opplever
pasientbundne legemidler som «tryggere». Sykehuset har også en studie som
beskriver reduksjon i legemiddelfeil med pasientbundet endose kontra ikkepasientbundet endose.

Vestre Götalandsregionen
Kurveløsning
Valgt modell for
endose
Beskrivelse
Erfaringer

PASIENTBUNDET

Elektronisk kurve (Melinor).
Pasientbundet endose.
Ikke pasientbundet endose.
Har også elektroniske legemiddelkabinetter.
Er veldig fornøyd med maskinene; driftssikre og effektive.

St. Olavs Hospital
Kurveløsning
Valgt modell for
endose
Beskrivelse
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IKKE PASIENTBUNDET
Papirkurve.
Ikke pasientbundet endose.
Har avansert pakkemaskin og stor grad av automatisert sløyfe. Automatisk
bestilling til basislageret til enhetene i systemet Delta.
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Universitetssykehuset i Leuven (Belgia), 1700 pasienter
Kurveløsning
Valgt modell for
endose
Beskrivelse

Sykehuset sine legemiddelutgifter har økt med 1 million euro.

Sykehuset Østfold (Kalnes)
Kurveløsning
Valgt modell for
endose

Beskrivelse

PASIENTBUNDET

Elektronisk kurve, egenutviklet.
Pasientbundet endose, egenproduserte og fra industri.

IKKE PASIENTBUNDET

Elektronisk kurve (MetaVision), men denne er ikke integrert med det elektroniske
lager- og bestillingssystemet (Delta) som brukes mot apoteket.
Perorale legemidler blir distribuert som ikke-pasientbundne endoser fra
Sykehusapoteket i Skien i tillegg til at enkelte legemidler blir pakket på tilsvarende
måte lokalt ved Sykehusapoteket Østfold, Kalnes. Sykehusapoteket Østfold, Kalnes
har valgt en enklere maskin for pakking av endoser som kun pakker tabletter og
kapsler.
Sykehuset Østfold har satt som krav at 80 % av alle legemiddelformer skal kunne
være identifiserbare elektronisk. For å nå dette målet blir parenterale legemidler
tilleggsmerket med egen strekkode av Sykehusapoteket ved Rikshospitalet.

Studien An automated medication system reduces errors in the medication administration process:
results from a Danish hospital study, av Risør, Lisby og Sørensen 2015, beskriver at studier som er
gjort rundt pasientbundet endose («automated dispensing») viser inkonsistente resultater i forhold
til å redusere legemiddelfeil. Studien beskriver videre erfaringer med en sløyfe bestående av eKurve,
pasientbundet endose og elektronisk kontroll ved administrering av legemiddel. I forhold til
kontrollposten reduserte tiltakspakken faren for å administrere feil legemiddel, dose, annet, med 57
%. Studien problematiserer selv utfordringen med å isolere effekten av hvert enkelt tiltak.

Se også vedlegg F «Lukket legemiddelsløyfe Anbefalinger om hvordan legemidler bør pakkes og
merkes for levering til sykehus, HSØ» for status andre sykehus.
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Vedlegg B: Rapport LOP1
Vedlegg C: Forprosjektrapport LOP4 – UNNTATT OFFENTLIGHETEN
Vedlegg D: Rapport organisasjonsutvikling HDS
Vedlegg E: Potensielle nyttegevinster med ELK
Vedlegg F: Rapport Lukket legemiddelsløyfe Helse Sør Øst
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