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AGENDA

- Strategi for Lukket legemiddelsløyfe (LLS) i Helse Vest

- Farmasøytens rolle i en LLS plan

- Farmasøytens rolle i IKT-prosjekt 



1. Reduksjon i uheldige hendelser med legemidler

2. Effektivisering og bedre ressursbruk

3. Støtte optimalisering av behandling med legemidler og reduksjon 

av ikke-faglig begrunnet variasjon, 

4. Forsyningssikkerhet/beredskap

Overordnet mål legemiddelområdet

KOMPETANSE OG HMS
KOMMUNIKASJON OG 

DOKUMENTASJON
OPTIMALISERE PROSESSER 

OG OPPGAVER

TEKNOLOGI OG KLINISK 
BESLUTNINGSTØTTE



Helse Vest – helhetlig tilnærming

Arbeidsprosesser, kompetanse og teknologi, som 
sikrer riktig legemiddel i riktig dose til riktig pasient.

- Kostnader og kompleksitet må stå i forhold til 
mulige nytteeffekter

- Ikke-teknologiske tiltak - en viktig del av Lukket
legemiddelsløyfe

Lukket legemiddelsløyfe (LLS) 



Eksempel på utkast til tiltaksplan for Lukket legemiddelsløyfe:

Lukket legemiddelsløyfe (LLS)
- En plan

Arbeidsprosesser, kompetanse og teknologi, 
som sikrer riktig legemiddel i riktig dose til 
riktig pasient.



• Legemiddelsamstemming, 
støttet av PLL, Kjernejournal

• Kunnskap- og beslutningsstøtte

• Farmasøytiske tjenester

LOGISTIKKK

ORDINASJON

ISTANDGJØRING/
LAGERSTYRING

ADMINISTRERING

• Endoseproduksjon

• Forsyningssikkerhet

Lukket legemiddelsløyfe
ALLE LEGEMIDLER

• Visuell kontroll av identifiserbare 
legemidler, skanning om ønskelig

• Pasientinvolvering

• Meona legemiddellogistikk

• ASL

• Kunnskap og 
beslutningstøtte



• Legemiddelsamstemming, 
støttet av PLL, Kjernejournal

• Kunnskap- og beslutningsstøtte

• Farmasøytiske tjenester

LOGISTIKK

ORDINASJON

ISTANDGJØRING/
LAGERSTYRING
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Lukket legemiddelsløyfe
RISIKOLEGEMIDLER OG RISIKOGRUPPER

• Visuell kontroll av identifiserbare 
legemidler, skanning om ønskelig

• Pasientinvolvering

• Meona legemiddellogistikk

• ASL

• Ny støtte for 
cytostatika/apotektilvirkede 
legemidler 

• Klinisk farmasi, risikogrupper

• Produksjonsstøttesystem
• Økt produksjonskapasitet 

• Skanning av legemidler 
mot pasient

• Komplekse blandinger 
primært utføres i apotek

• Alt. Apotekstøtte ved 
utblanding på post 

• Kunnskap og 
beslutningstøtte



Erfaring som farmasøyt i  IKT-prosjekt
- Oppgaver utviklingsfasen:

- Kartlegging av behov

- Utarbeide spesifikasjoner

- Testing

- Pilotering

- Implementering

- Oppgaver forvaltning/drift

- Driftsoppgaver relatert til varekatalog

- Test av nye versjoner

- Konfigurering

- Håndtere support henvendelser

- Oppfølging/spesifisering av endringsønsker

- Opplæring



- Kompetanse; 
- farmasi

- Teknologi/helseinformatikk

-> Eksperter på legemidler

- Systematiske og ser sammenhenger

- Evne til tverrfaglig samarbeid

- Løsningsorientert

- Se løsning fra brukerståsted

- Evne til å tenke kritisk, men pragmatisk…

Hva kan farmasøyter bidra med?



Figur 1: Behandlers beslutningsprosess relatert til bruk av legemidler på sykehus

• Bygge strukturert kunnskapskilder/registre 
der dette mangler

• Regionale -> Nasjonale

• Etablere prosesser for godkjenning
• Interne og eksterne kilderegister

• Bygge regelsett/algoritmer for 
beslutningsstøtte

• Monitorering!

• Forvaltning og videreutvikling

Kunnskap- og beslutningsstøtte



SPØRSMÅL?


