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HØRINGSSVAR VEDRØRENDE FORSLAG TIL REVISJON AV FORSKRIFT AV 3. APRIL 2008 NR. 320 

(FOR-2008-04-03-320) OM LEGEMIDDELHÅNDTERING FOR VIRKSOMHETER OG HELSEPERSONELL 

SOM YTER HELSEHJELP 

Norske Sykehusfarmasøyters Forening (NSF) har om lag 300 medlemmer. Vi er en uavhengig interesseforening 

for sykehusfarmasøyter som arbeider i sykehusapotek, helseforetak eller er offentlig ansatte og har som oppgave 

å arbeide for sykehusfarmasiens utvikling. Våre medlemmer arbeider bl.a. med legemiddeltilvirkning, 

distribusjon og salg av legemidler, farmasøytisk rådgivning i ulike deler av helsetjenesten og med undervisning 

av helsepersonell i legemiddelhåndtering mm. 

NSF takker for invitasjonen til å være høringsinstans. 
 
 
Generell kommentar 
 
Det er foreslått at merknadene skal fjernes fra Forskriften, vi ønsker at disse vil inngå i rundskrivet.  

 

Kommentarer til enkeltparagrafene 

§2 Virkeområde 

Virkeområde for forskriften bør defineres presist. 

 

§3 Definisjoner 

§3 d) 

Ny definisjon av ordinering mener NSF er en forbedring i forhold til tidligere tekst. Det bør presiseres 

at ordinasjon bør journalføres. 

 

 



§3 e) og f)  

Begrepet administrering er nytt og et mer dekkende begrep som er introdusert, men det kan være 

vanskelig å tolke hva som er administrering og hva som er utdeling. Dette bør utdypes i veilederen.  

§3 g) Observasjon bør ikke skilles fra utdeling. Vi mener riktig utdeling av legemidler involverer 

overvåking av legemiddelinntak og observasjon av effekter etter tilført legemiddel. 

 

§4 Virksomhetsleders ansvar 

Siste del av setningen bør lyde: for å bidra til etablering, implementering og vedlikehold av systemet 

for legemiddelhåndtering i virksomheten. 

Erfaring tilsier at det er krevende å implementere legemiddelhåndteringssystemer og at det i den 

prosessen oppstår behov for ytterligere avklaringer. Alle systemer for legemiddelhåndtering må 

vedlikeholdes og det bør kreves at det kreves legemiddelkompetanse til dette arbeidet også. 

For øvrig erfarer våre medlemmer at det fortsatt oppstår usikkerhet om hvem som virksomhetsleder. 

Dette gjelder særlig innen kommunehelsetjenesten. 

Det foreslås en endring i bestemmelsen angående oversikt over legemidler i gruppe B. Dette er en 

viktig presisering at virksomhetene er ansvarlig for alle legemidler som de oppbevarer både i gruppe 

A og B. Særlig i hjemmebaserte tjenester er det svært ulik praksis mhp hvordan oversikten over 

mottatte legemidlemidler i gruppe A og B som er betalt av pasient, multidosepakkede legemidler 

eller pakninger forskrevet på resept til den enkelte hjemmeboende pasient føres. Dette bør utdypes 

nærmere i veilederen. 

Krav om provisorfarmasøyt er etter vårt syn en forbedring av forskriften 

 

§5 Informasjon om legemiddelbruk 

Det bør være krav om legemiddelsamstemminger ved alle skifter av omsorgsnivå 

 

§7 Krav til istandgjøring og utdeling 

I første avsnitt bør formuleringen angående observasjon legges til. Observasjon av eventuelle 

reaksjoner på tilført legemiddel. 

I veilederen bør dette utdypes nærmere at med observasjon menes både umiddelbare 

reaksjoner på gitt legemiddel og eventuelle reaksjoner som opptrer senere, men som kan 

knyttes til legemiddelbruken. 

Sikker identifisering av et legemiddel bør i tillegg til de foreslåtte opplysningene om legemidlets navn 

og/eller virkestoff, styrke og dose også inneholde legemiddelform. Ved økt bruk av generiske 

legemidler ser vi at det markedsføres flere preparater med samme generiske navn, men i ulike 



legemiddelformer som er en utfordring for pasientsikkerheten. F.eks Oxycodon kapsler og Oxycodon 

depottabletter, Morfin tabl og Morfinsulfat depot tabletter, Metoprolol tabletter og Metoprolol 

depottabletter.  

Det knytter seg visse utfordringer til bestemmelsen om at alle istandgjorte legemidler skal på 

pakningen eller beholderen være merket i samsvar med kravene i forskriften. Dette gjelder særlig 

bruk av dosetter.  Av erfaring ser man at kortene til dosetteskene ikke vedlikeholdes og det anbefales 

at en legger opp dosetten og kontrollerer den etter originalordinasjon. Døgndosetter som benyttes i 

spesialisthelsetjenesten vil heller ikke være merket i henhold til forskriften.  Dette bør utdypes i 

veilederen. 

Det er viktig å regulere bytte mellom byttbare legemidler. I veilederen må det fremkomme klart 

minimumskrav til kompetanse for å utføre ulike former for bytte av legemidler og hvordan disse 

byttene skal dokumenteres. Det bør dokumenteres både hva det er byttet fra og hva det er byttet til. 

Umiddelbart ført bruk bør presiseres da det tolkes svært ulikt 

 

§8 Tilberedning av legemidler 

I veilederen må det fremkomme klart hva som ansees som tilvirkning som krever tilvirkertillatelse og 

hva som ansees som tilberedning som kan foregå utenom apotek. 

I veilederen må følgende tema drøftes: 

 Krav til utforming av lokaler, ventilasjon og hygiene tilpasset de ulike formene for tilvirkning 

og de ulike virksomheter 

 Risikovurdering av de aktuelle tilberedningene, krav til kompetanse 

 Krav til arbeidsbeskrivelse, dokumentasjon av tilberedning og merking av tilberedt 

legemiddel 

 Krav til dobbeltkontroll av inngående komponenter, både beregnet mengde og faktisk 

oppmålt mengde. 

 Umiddelbart før bruk – hva legges i dette begrepet 

 Fastsettelse av holdbarhet etter tilberedning av bruksferdig preparat med henvisning til NLS 

Forslag til skjema for risikovurdering bør ligge ved veilederen. Videre bør veilederen også inneholde 

forslag til arbeidsbeskrivelse og dokumentasjon av tilberedning. 

Eksempler hvor problemer knyttet til tolkning av forskriften kan ettersendes 

 
Frank Jørgensen        Anne Markestad 
Leder NSF         Nestleder NSF 
(sign)          (sign) 


