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Høring til forskrift om legemiddelgjennomgang

i sykehjem

Apotekforeningen støtter innføring avegen forskrift for legemiddelgjennomgang i sykehjem.
Gjennomføring av dette vil innebære en viktig kvalitetssikring av beboernes legemiddelbruk og vil
kunne ha betydelig positiveffekt på beboernes helse.
Legemiddelgjennomgangene må forutsettes gjennomført i henhold til føringene som er gitt i
Nasjonal veileder for legemiddelgjennomgang (Helsedirektoratet).
Det foreslås minst en legemiddelgjennomgang i året. Dette henger ikke helt sammen med
tiltakspakken for riktig legemiddelbruk i sykehjem som ligger i Pasientsikkerhetsprogrammet. I
forslag til prosedyre for samstemming av legemiddellisten og legemiddelgjennomgang (LMG) i
sykehjem for pasienter med langtidsopphold står det
(http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/no/I + trygge+ hender IInnsatsomr%C3%Asder I a
ttachment/1313? tS=13a6a04c4ez):
• En strukturert legemiddelgjennomgang foretas innen fire uker etter innleggelse/ankomst
• Legemiddelgjennomgang foretas seks måneder etter innleggelsen og deretter ved
årskontroller og halvårskontroller
Beboere med midlertidig opphold bør tilsvarende få tilbud om legemiddelgjennomgang dersom
oppholdet går utover fire uker. For slike korttidsbeboere bør legemiddel-gjennomgangen
koordineres med fastlege.
Det bør være samsvar mellom veilederen, tiltakspakken og forskriften.
Beboere på sykehjem har ofte kontakter mot annen helsetjeneste, f.eks. spesialisthelsetjeneste.
Løpende oppfølging av beboernes legemiddelbruk er derfor nødvendig for
disse beboerne for å sikre forsvarlighet i behandlingen.
I forslag til § 3 Kompetanse legges det til grunn at lege er ansvarlig for
legemiddelgjennomgangen. Vel så viktig for å sikre god nok kvalitet vil det
være å presisere at legemiddelgjennomgangene skal gjøres i tverrfaglige
team. Det finne mye forskning som understøtter at gjennomgangene bør
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gjøres i slike tverrfaglige team, jf. også den nasjonale veilederen. Farmasøyt har en naturlig plass i
slike team.
Vi vilogså påpeke viktigheten avat hjemmeboende pasienter som får omsorg fra
kommunehelsetjenesten, blir tilbudt legemiddelgjennomgang på lik linje med pasienter på
sykehjem.

Per Kristian Faksv g
fagdirektør

Tore Reinholdt
seniorrådgiver

Side 2 av

2

