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Fylkesmannen i Møre og Romsdal hadde et tilsyn den 30.11.15, hvor 
det ble avdekket avvik knyttet til legemiddelhåndteringen i barne- og 
avlastningsboliger i Kristiansund kommune. Fylkesmannen viser til 
«Legemiddelhåndteringsforskriftens §§ 4 og 5, sammenholdt med 
IK-forskriftens § 4 og kvalitetsforskriftens § 3» i sin begrunnelse for 
avvikene.

Hovedmål: «Helsepersonell skal sørge for at riktig legemiddel gis til 
riktig pasient, i riktig dose, til riktig tid og på riktig måte» (Forskrift 
om legemiddelhåndtering § 7).

Avviket ble lukket gjennom utarbeiding av nye rutiner for trygg og 
forsvarlig legemiddelhåndtering i avlastningsinstitusjon, i henhold til 
gjeldende lover og forskrifter. 



Ordinering av legemidler

• Som hovedregel er det leger og tannleger som skal ta 
beslutninger om rekvirering og ordinering av legemidler, jf. 
Helsepersonellovens § 11. 

• Institusjonen skal forholde seg til lege eller tannlege i alle 
spørsmål som angår legemiddelhandtering. 

• En bekreftelse på lege/ tannlege skal alltid foreligge før oppstart 
eller endring av medisiner.

• Vernepleier eller sykepleier har kontakt med lege/ tannlege.



Innhenting av legemiddeloversikt

• Institusjonene skal til enhver tid ha oppdaterte 
opplysninger om legemidlene som benyttes hos 
den enkelte bruker (jf. 
Legemiddelhåndteringsforskriften § 5). Dette 
gjelder også bruk av vitaminer, 
helsekostpreparater, samt behovsmedisiner som 
for eksempel Paracet. 

• Fastlegen skal alltid informere institusjonen ved 
endringer i legemiddeloversikten. Vernepleier/ 
sykepleier kontrollerer om fastlegen har sendt 
bekreftelse før nytt opphold i institusjonen. 



• Pårørende leverer også en oppdatert legemiddeloversikt 
umiddelbart til institusjonen.

• Ved «ønske velkommen – samtale» i forkant av 
avlastningsopphold, skal det kontrolleres med pårørende om 
hvorvidt det er foretatt endringer i medisinering. 

• Dersom det ikke mottas beskjed om endringer, tas det 
utgangspunkt i gjeldende legemiddeloversikt i EPJ. Det skal 
dokumenteres i EPJ hvorvidt det er mottatt endringer i 
legemiddeloversikt eller ikke. 



Endringer i medisinering

• Ved beskjed om endring, skal vernepleier/sykepleier kontrollere 
dette med lege. 

• Når endringer er ferdig kontrollert med lege, skal følgende gjøres:

- Det skal utføres nødvendige endringer under fanen 
”medisiner” på EPJ, samt i brukerperm/medisinperm.

-Ny legemiddeloversikt skrives ut fra EPJ, og legges i 
medisinperm

-Nytt hovedkort skal skrives ut fra EPJ, og legges i 
brukerperm

-Utføre nødvendige endringer på dosettkort

-Utføre nødvendige endringer i dosett



-Det skal dokumenteres i brukers journal hvilke endringer 
som er foretatt 

Dersom det oppstår endringer på kort varsel og rett før opphold, 
slik at kvalifisert personell ikke er tilgjengelig for istandgjøring og 
kontroll, må følgende utføres:

-Kvalifisert personell fra annen institusjon tilkalles for 
istandgjøring og kontroll. 

- Hjelpepleiere eller annen personell på vakt, som har 
godkjent medisinkurs, kan utøve kontroll. Avvik skrives.



Kontroll av legemiddellager

• Det skal en uke i forkant av opphold, kontrolleres at det finnes 
tilstrekkelig og riktige legemidler på lager. 

• Vernepleier/ sykepleier kontrollerer og eventuelt ajourfører 
legemiddelkort.

• Sjekke om det har kommet nye e- meldinger.

• Fylle på legemiddellager ved å kontakte pårørende, eller hente ut 
resept fra apotek ved behov

• Utløpsdato på originalpakninger kontrolleres.



Lagring- hovedlager og underlager

• Institusjonen er pliktig til å oppbevare legemidler forsvarlig og 
utilgjengelig for uvedkommende, jf. § 6 i 
Legemiddelhåndteringsforskriften. Legemidlene skal lagres i 
henhold til produsentens anvisning.

• Legemidler ved institusjonen skal oppbevares i låsbart skap, som 
er inndelt i hovedlager og underlager. Hver bruker har sin kurv 
merket med navn og fødselsnummer i både hovedlager og 
underlager.

• Kun vernepleier/sykepleier har tilgang til hovedlager, hvor 
legemidler i originalpakning oppbevares.



• I underlageret oppbevares:

- ferdig lagte dosetter for neste opphold

- fast medisin i form av enkeltdoser (diskus, inhalator, spray, 
dråper o.l)

- behovsmedisiner (f.eks Paracet, Stesolid). 

Underlageret disponeres av alle ansatte med godkjent medisinkurs. 



A- og B- preparater

• Det føres regnskap for både A- og B-preparater. Beholdningen skal 
kontrolleres av vernepleier/sykepleier. Kontrollen dokumenteres i 
eget skjema. 

• A- preparater oppbevares i eget låsbart skrin i hovedlager.

• Egne rutiner for håndteringen av både A- og B- preparater



Istandgjøring og kontroll

• Vernepleier/ sykepleier legger dosetter.

• Det kontrolleres at det er samsvar mellom legemidler og 
legemiddeloversikten i EPJ.

• Dosett legges opphold for opphold, men ikke for lenger enn 14 
dager om gangen.

• Dosett som er lagt, men ikke kontrollert, legges i kurv merket 
«ikke kontrollerte dosetter»

• Det dokumenteres i eget skjema for at dosetten er lagt samt 
kontroll/ uttak av A- eller B- preparater.

• Annen vernepleier/ sykepleier kontrollerer dosetten. Det 
dokumenteres på gjeldene skjema. Dosetten legges i kurv for 
«godkjente dosetter» og flyttes til underlager ved neste opphold.



Utdeling av legemidler

• Alle ansatte med godkjent medisinkurs kan hente ut legemidler 
fra underlageret. 

• Ansatte som deler ut medisiner, har et personlig og selvstendig 
ansvar for at riktig legemiddel gis til riktig bruker, i riktig dose, til 
riktig tid og på riktig måte. Den som deler ut medisiner, må derfor 
ha tilgang til oppdatert dokumentasjon som utdelingen 
kontrolleres mot, dvs. legemiddelkort som ligger ved dosett. Her 
beskrives blant annet om medisin skal tas til mat, om tablett skal 
svelges hel o.l. Den enkelte ansatte plikter å holde seg oppdatert i 
henhold til disse opplysningene, samt i forhold til hvilke 
bivirkninger og risikobivirkninger som kan oppstå. Disse 
opplysningene finnes i medisinperm, under den enkelte bruker.



• Den som deler ut medisin skal vurdere brukerens tilstand før 
administrering av legemiddelet, observere selve inntaket av 
legemiddelet (medisin er ikke gitt før den er svelget), umiddelbare 
reaksjoner på tilført legemiddel, samt eventuelle reaksjoner som 
kan opptre senere, men som kan knyttes til legemiddelbruken.

• Utdelingen av legemidlet kontrolleres av to ansatte.

• Det skal registreres på EPJ at medisin er gitt.



Takk for meg.

Epost: hilde.eeg@kristiansund.kommune.no


