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Bergen, 20.09.16 

Helse- og Omsorgsdepartementet 

HØRINGSSVAR  VEDRØRENDE  FORSLAG TIL FORSKRIFT OM LEGEMIDDELGJENNOMGANG I 

SYKEHJEM 

Norske Sykehusfarmasøyters Forening (NSF) har om lag 370 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 er medlem av European Association of Hospital Pharmacists 

(EAHP). 

NSF takker for invitasjonen til å være høringsinstans. 
 
NSF mener det er riktig å forskriftsfeste sykehjemspasienters rett til legemiddelgjennomgang. Dette 

er et viktig pasientsikkerhetstiltak. Teksten i den foreslåtte forskriften er enkel og tydelig, imidlertid 

har NSF noen merknader og forslag til endringer. En så kortfattet tekst krever at Nasjonal veileder for 

legemiddelgjennomgang benyttes og det kan med fordel henvises til denne. 

Vi støtter forslaget fra Bergen kommune om å endre teksten i § 2 til følgende tekst: Kommunen skal 

sørge for det gjøres systematisk legemiddelgjennomgang for beboere med langtidsplass i 

sykehjem med en hyppighet som beboernes helsetilstand og legemiddelbruk tilsier, minimum en 

gang i året. Denne teksten vil sikre at beboere med spesielle behov får legemiddelgjennomgang 

når helsetilstanden tilsier dette. Videre må man være spesielt oppmerksom på de utfordringene 

som oppstår mhp samstemming av legemiddellister ved skifte av omsorgsnivå.  

Vi støtter forslaget fra UiO, Farmasøytisk institutt om følgende tilføyelse til teksten i § 3: 

Legemiddelgjennomgangen bør gjennomføres i henhold til myndighetenes gjeldende nasjonale 

veileder om legemiddelgjennomganger. Det er legen som er medisinsk ansvarlig for pasientene i 

sykehjem, men erfaring har vist at legemiddelgjennomgang i tverrfaglig team er nyttig og i den 

sammenhengen er farmasøytisk kompetanse viktig. Dette er dokumentert i flere studier. 

En legemiddelgjennomgang må basere seg på en samstemt legemiddelliste og 

legemiddelsamstemming må utføres i forkant. Verktøy og metoder for dette vil kunne endre seg 

med nye former for informasjonsutveksling og det er viktig at Nasjonal veileder for 

legemiddelgjennomgang oppdateres i forhold til dette. 
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