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Hva er legemiddelsamstemming 

og hvorfor er det så viktig?
Teknologi og samvalg – veien til sikker legemiddelbruk

Morten Finckenhagen
Overlege, Statens legemiddelverk

Praksiskonsulent, Bærum sykehus – medisinsk avdeling

Spesialist i allmennmedisin - fastlege i 30 år

eHelse 2015 – Sandvika 220415

Kampen mot forfall, sykdom og død…. 
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Hva hører sammen? 

Blodtrykk Glucophage Paracetamol

Smerte Omnic Sertralin

Depresjon Atacand Tamsulosin

Prostata Imovane Metformin

Diabetes Zoloft Zopiklon

Søvnløshet Panodil Candesertan

Hva hører sammen? - Fasit

Blodtrykk Glucophage Paracetamol

Smerte Omnic Sertralin

Depresjon Atacand Tamsulosin

Prostata Imovane Metformin

Diabetes Zoloft Zopiklon

Søvnløshet Panodil Candesertan

Det finnes 2-5 ulike tabletter/emballasjer for hver !
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Multimorbiditet – en utfordring

Tomasdottir et al, Europen J for Person Centered Health Care  2014    HUNT                           Bjarne Austad

Legemidler – kvalitet og sikkerhet
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Korte sykehusopphold

Side 7

Typisk norsk?
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I trygge hender? Håpløse fastleger!

Disse opplysningene   

stoler jeg ikke på!

Ja, ja! De finner vel ut 

av det på posten!

Turnuslege

Miraklenes tid forbi - eller?

Heismirakelet: En usikker medisinliste i 

mottak er blitt sann i heisen opp til post.

Taximirakelet: En usikker liste fra 

sykehuset er blitt sann i drosjen hjem.
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Dødelig systemsvikt

Side 11

Legemiddelskader

• Legemiddelrelaterte dødsfall ca. 1.000 

• Legemiddelskader under sykehusopphold 11.000*

• Legemiddelskader i kommunehelsetjenesten            ???

• ca. 5-10% av innleggelser i med. avdelinger skyldes legemiddelfeil

• ca. 50 % av legemiddelrelaterte problemer (LRP) kan forebygges!

*GTT  2013
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Programmet har tre hovedmål:

• Redusere pasientskader

• Bygge varige strukturer for pasientsikkerhet

• Forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten

?sykehus

Legemiddelsamstemming – LMS?

Definisjon:

Legemiddelsamstemming er en metode der helsepersonell 

i samarbeid med pasienten skal sikre overføring av korrekt 

informasjon om pasientens aktuelle legemiddelbruk.

WHO’s definisjon oversatt til norsk av Pasientsikkerhetskampanjen

Sette opp en liste over alle pasientens «legemidler i bruk» (LIB)

Statens legemiddelverk

Side 14
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Hvorfor er legemiddelsamstemming viktig?

• Nødvendig grunnlag for å vurdere pasientens symptomer og tilstand

• Riktig beslutningsgrunnlag for videre legemiddelbehandling

• Reduserer risiko for pasientskader

• Sikrer at pasienten ikke går glipp av god behandling

• Sikre korrekt legemiddelliste (LIB) i epikrise/henvisning

• Sikre korrekt legemiddelliste (LIB) til pasient/omsorgsperson

Mistenk alltid legemidlene

• Ethvert symptom hos en eldre pasient 

skal vurderes som en legemiddel-

bivirkning til det motsatte er bevist!

• Any symptom in an elderly patient should be 

considered a drug side-effect until proven 

otherwise. J. Gurwitz et al. Brown University
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Pasientens rolle

Pensjonistakademiet på Hamar

10. september 2014

FOLK MÅ LÆRE:

Ikke stole blindt 

på legen,

men stille krav og 

selv ta ansvar !

Kunnskapssenteret:

“Lyst på livet”

trulte.konsmo@kunnskapssenteret.no

www.lystpalivet.no

Etablere et folkekrav:

«Medisinliste, takk!»

Alle innkallingsbrev fra

sykehus og spesialister:

«Husk å ta med deg en

liste over alle medisiner du

bruker. Listen får du hos

fastlegen din.» 

Side 18

mailto:trulte.konsmo@kunnskapssenteret.no
http://www.lystpalivet.no/
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Sykehusets ansvarinn og ut

Fullført samstemming

- merking av kurve

(Fornuftens seier  over

heismirakelet)

Side 20
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Fastlegens ansvar – Fastlegeforskriften §25

• Fastlegen skal koordinere legemiddelbehandlingen og løpende 

oppdatere legemiddellisten

• Fastlegen skal gi en oppdatert liste til pasienten og andre 

tjenesteytere i helse- og omsorgstjenesten

• Fastlegen skal gjennomføre en legemiddelgjennomgang når dette 

anses nødvendig for pasienter med 4 legemidler eller mer. (Takst 2ld)

Side 21

Samstemmingsverktøy 

Side 22
Ole Andreas Bjordal H-dir.
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Legemiddelsamstemming - et Sisyfosarbeid

Nasjonal legemiddeljournal

Bent Asgeir Larsen
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E-resept

NHN

Resept-

formidler 650 apotek

100 bandagister

5000 fastleger

Helse-

foretak

Andre leger

Mine 

Resepter

SLV Helfo

Legemiddelgjennomgang - LMG?

Definisjon: 

Systematisk gjennomgang av pasientens legemidler for å 

sikre hensiktsmessig bruk og forebygge pasientskader.

Statens legemiddelverk
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Sjekklister virker - også i helsevesenet

Atul Gawande

Sjekklister i kirurgi:
Dødelighet ned           47%

Komplikasjoner ned    36%

NNT=12

Sjekkliste for legemiddelgjennomgang - LMG
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Status for sjekklisten – mars 2015

• Lansert i Tidsskrift for legeforeningen 190814

• 8000 eksemplarer distribuert fra Legemiddelverket

• Ca. 1000 leger har fått undervisning (kurs og konferanser)

• LMG m/Sjekklisten blir hovedsatsingsområde for SKIL (Dnlf) 

• Tas i bruk i grunnutdanning av helsepersonell

• 60% av sykehjem og hjemmetjeneste har tatt sjekklisten i bruk

• Nedlastbar HTLM-versjon m/søkbare ATC-koder er klar i dag!

• Utvikling av elektronisk beslutningsstøtte (FEST, Difi, Innovasjon Norge) 

HTML-versjon lanseres i dag!
http://www.kunnskapssenteret.no/193994/sjekkliste-for-legemiddelgjennomgang
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Legemiddelgjennomgang nytter!

2.500 langtidspasienter ved sykehjem i Oslo har fått utført legemiddelgjennomgang

NRK 16. oktober 2014 
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eHelse for leger 

– beslutningsstøtte

www.interaksjoner.no

- integrert i EPJ og e-resept

- analyse hver gang LIB oppdateres

- Videreutvikling av beslutningsstøtte (FEST)

Varsler fra Legemiddelverket

- viktige meldinger til forskriver (legen)

- aktiveres i EPJ, e-resept, FK

eHelse for sykepleiere

34
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eHelse for pasienten

Pasientinformasjon til liten nytte…..?
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Pasientinformasjon med strekkodeleser

Sikker legemiddelbruk – en drøm?

Teknologi og samvalg

Nå skjønner jeg hvorfor og hvordan

jeg skal bruke medisinene mine og

hvor trygg og nyttig medisinlisten er.

Den har jeg alltid tilgjengelig 

i smart-telefonen min!

Endelig kan pasienter og pårørende føle seg 

trygge. Elektronisk beslutningsstøtte gjør meg

trygg på at jeg ikke gjør alvorlige feil. Nå kan 

jeg bruke mer tid på å gi deg god informasjon!

Delt ansvar Felles forståelse
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Invitasjon
• Statens legemiddelverk ønsker å legge til rette for gode helsetjenester 

gjennom sin informasjonstjeneste FEST, og inviterer sammen med 

Innovasjon Norge og Difi til å være med å utvikle verktøy for 

legemiddelgjennomgang (LMG) i primærhelsetjenesten.

• Legemiddelgjennomgang er en tjeneste fastlegene utfører, hvor hensikten er å gjennomgå og optimalisere pasientens 

legemiddelbruk. Gjennomgangen tar utgangspunkt i oversikten Legemidler i bruk (LIB) i legens elektroniske journalsystem, 

og vurderer denne mot pasientens diagnoser, alder og eventuelle andre egenskaper, utfra et sett med start-/stoppkriterier og 

den samlede effekten av legemiddelbruken. I dag har legene begrenset støtte til å utføre denne gjennomgangen, da de 

nevnte kriteriene ikke er tilgjengelig elektronisk på en hensiktsmessig måte.

• Legemiddelverket har utviklet det faglige datagrunnlaget som skal ligge til grunn for en legemiddelgjennomgang, og vil i 

prosjektet tilby dette som lenkede åpne data, som en del av sin nye tjeneste. Den nye FEST-tjenesten kaller vi Femstjerners-

FEST, inspirert av Tim Berners-Lee (http://5stardata.info/).

• Hensikten med prosjektet er å skape nye muligheter for å utvikle gode verktøy, gjennom å tilgjengeliggjøre 

legemiddelinformasjon på en åpen og hensiktsmessig måte. Målet er å skape gode møter mellom brukere og leverandører, 

og få testet både Femstjerners FEST-modellen og piloter på verktøy for legemiddelgjennomgang.

http://5stardata.info/

